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IS DE REG

Voor zondag 7 novesuber wordt een
Vlaamse uitstap in de Voerstreek aangekondigd. Vanuit gans Vlaanderen
worden deelnemers verwacht. Te Antwerpen vertrekken de autocars aan de
Peter Benoit, Frankrijklei 8. te 8 uut
's ochtends.

VERKRIJGBAAR BU AllE OAGBIADVERKOPERS

NG I N GEVAAR T

MET DE BLADEREN VALLEN
DE ILLUZIES: DE WIND
FLUISTER! ONTBINDING
Er waaide deze week een Allerzielenwind door
de vVetstraat. In het stadspark tussen parlement
en paleis gleden de laatste bladeren van de bomen; onder de gewone bezoekers van de departementen en het handvol parlementairen op weg
naar een kommissievergadermg of een afspraak
waren er heel wat, die even opkeKen naar dit
hertstelijk schouwspel omdat het hen een treffend simbool leek. Want over de Wetstraat h a n g t
de schaduw van de regermgsontbinding. De
welingelichten — of zij die daarvoor wiUen
^iporgaan — fluisteren mekaar de namen in het
oor van de kandidaten' voor een P.V V.-C.V.P.-regering. Socialisten met een slecht geweten omwille van het «Eyskens buiten» enkele jaren
terug verzekeren pessimistisch, dat de minister
van financiën zi.in weerwraak aan het nemen is
door de regering te doen struikelen op eisen aie
voor de B.S.P onaanvaardbaar zijn. Deze zwartgallige partijgenoten zagen hun sombere verwachtingen eerder bevestigd dan tegengesproken door het proza dat Jos Van Eynde verleden
woensdag in « Volksgazet» bracht onder de titel
« Wie spreekt daar van krisis ? ». Wie daar van
krisis sprak, was niemand minder dan de B.S.P.ondervoorzitter zelf en alhoewel hii er aan herinnerde dat « plaie d'argent n'est pas mortelle »,
is hij allerminst gerusi in de evolutie van de
begrotingsmoeiliikheden. In de forse en beeldrijke taal die we van hem gewoon zijn trachtie
hij het spook te bezweren « want iedere regeringskrisis zou in minder dan geen tijd uitmonden in een nationale krisis van onmetelijke en
allicht dodelijke omvang». Het is twijfelachtig
of het argument veel indruk zal maken op de
Waalse socialisten die de regering Harmei van
meet af aan een kwaad h a r t toedroegen en die
trouwens toch geen Vlaamse kranten lezen,
zeifs en zeker niet die van de heer Van Eynde.
Ook in C.V.P -krmgen werd het woord ontbinding uitgesproken. De « Gazet van Antwerpen » gaf de heer Harmei de welwillende raad,
meteen maar ontslag te nemen indien in het
parlement straks zou blijken dat er slechts een
nipte meerderheid bereid is om de financiële
put te helpen vullen. Dat was voldoende om een
aantal ministrabele heren te laten dromen van
een regering Van den Boeynants-Vanaudenhove,
die met een beetje handigheid en na een korte
omweg langs het kieshokie zou kunnen verwezenlijkt worden.
Weest gerust, wij nemen onze wensen niet
voor werkelijkheid ! Wij menen niet, dat het
zo'n vaart zal lopen. De begrotingsmoeilijkheden
zijn weliswaar van zeer ernstige aard en tonen
duidelijk aan dat er tussen de koaiitiepartners
heel wat spanningen bestaan. Maar het verlangen om iedere komplikatie te vermijden die zou
kunnen leiden n a a r een spoedige konfrontatie
met het kiezerskorps, zal uiteindelijk bij de regeringspartijen toch wel de doorslag geven. Het
ligt in de lijn der verwachtingen dat straks in
het parlement een desnoods weerstrevende
meerderheid uiteindelijk op het groene knopje
duwt en dat de Orde der Karmelieten voortstruikelt n a a r de volgende hinderpaal, die stellig niet
ontbreekt en die trouwens niet al te ver van de
huidige zal liggen.

Maar inmiddels is het toch niet onbelangrijk
dat thans reeds vooraleer de ploeg Harmei eigenlijk begint te legeren, het woord ontbinding
in de luchi hangt. Het wijst er nog eens op. hoe
weinig ernstig deze regering tenslotte wordt genomen en hoe gering het krediet is waarover ze
beschikt ook m de meerderheidspartijen.Deploeg
Harmei is destijds tot stand geKomen temid-

den van de algemene onverschilligheid of — erger nog — de uitgesproken vijandigheid van de
politieke groepen waarop ze straks moet gaaa
steunen om haar beleid te voeren : een zwakke
kombinatie onder een eerste-minister, wiens
onbeduidendheid aanvankelijk voedsel te over
gat aan de veronderslelling dat hij s'echts een
(vervolg op b'.z. 3 in kader)
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V.N.S.U. • GENT
Op donderdag 21 okt. hadden
v e een onderhoud iiiet dr Hektor Boukaert, in/.ake het gei ezen
konflikt met het rekioraat o\er
de zaak Paardekooper.
Hieronder pogen wij dit onderhoud kort, maar zo objekticf
mogelijk \\ eer te ge\ en.
De heer reklor \erklaarde dat
hij, als Belgisch ambtenaar, onmogelijk een \ergadering die
tegen de Belgische staat was gericht, kon laten doorgaan in de
gc'!)ou\\en der universiteit. (De
rekior bedoelde dan speciaal dr
P.(;. Paardekooper). Verder dat
de Rijksuniversiteit \an (ient,
Aooral dank zij zijn persoonlijke
in/et zeer demokratisch is.
Wij antwoordden dat het dus
steeds en alléén de V.N.S.U. zal
zijn tegen dev. elke deze maatregel zal worden genomen omdat alléén de/e \eienigmg sterk
tegen de huidige Belgische toefctanden reageert.
AVij verklaarden de houding
yan de heer rektor ten volle te
begrijpen, maar op ideologische
grondslagen steunend, deze niet
te kunnen goedkeuren.
Wij gingen echter akkoord dat
de R.U.G. de meest demokratische universiteit van het land
is en blijft (vergelijk even met
de r.L.B. en de K.U.L. !) maar
dat precies omdat wij aan zo'n
hrede (en goede) demokratie
gewoon zijn, het verbod ons
z< pijnlijk heeft getroffen.
Op onze vraag wat er moet
gedaan met diegenen die te W^atcrloo komen spreken zegde de
heer rektor dat eenzelfde verbod als voor de heer Paardekooper zou moeten worden opgelegd.
Verder verklaarde de heer rektor zich voorstander van het
stipt naleven der taalwetten.
Vervolgens betaogden wij, niettegenstaande onze zeer pos'tieve
houdi:ig tegenover de R.U.G.,
toch kr..iek te zuilen leveren
wanneer hel moet, \ooral dan
in/ake hep.'alde taaltoeslanden
in het Akp-iemisc h Ziekenhuis.
Tenslotte zegden wij de heer
rektor ons best te doen om even-

tuele konfliklen zoveel mogelijk
tt \erinijden en zoveel mogelijk
de moeilijkheden met het rektoraat vóór elke aktie contra, te
bespreken en in verzoenende zin
pogen op te lossen.
V.N.S.U. - Gent.

GAS EN ELECTRICiTEIT
Mijne Heren,
Ik ook heb deze maal V.U. gestemd en dat op aanraden van
een vriend, die me zei «In plaats
\an blanco te stemmen, probeer
het deze maal eens met de V.U.
en zie of deze hun kiesbeloften
zullen houden, ten opzichte van
ons, de zelfstandigen».
Waarom is het aan een gasof een electriciteitsmaatschappij
toegelaten verschillende tarieven
toe te passen ?
Hun tarieven zijn straks zo
talrijk en ingewikkeld als deze
van de pen.sioenen waar men
binnenkort voor een pensioengerechtigde een bediende zal nodig
hebben bij het berekenen en
uitbetalen van het juiste bedrag.
Terloops ; waarom geen algemeen basispensioen toegepast ?
Dit zou natuurlijk betekenen :
minder bedienden en diensvolgens minder plaatsen voor de
rode, gele of blauwe vriendjes !
Zou bij deze gas- en elektriciteitsmaatschappijen de politiek
eveneens zijn woordje meespreken? Aan de heren V.U.-veikozenen een grondig onderzoek in te
stellen en er de uitslag van mede
te delen, alsook verandering
aan te brengen aan deze mistoestand. Zodoende zullen zij heel
wat zelfstandigen naar zich toe
trekken, zowel deze van de Kn.st«.treek als deze van het Brusselse.
W.P. - Brussel 3.

BESPARINGEN ^
Geachte Redaktle,
Ik ben hierbij zo A rij een
jriefje te schrijven om u een

staaltje van geldverspilling van
de staat te laten kennen, nu we
toch juist in een gelukkige periode verkeren waarin moord
en brand geschreeuwd wordt
om de tekorten.
Relaas van een postbediende :
« De post is moeten verhuizen
naar de bovenste verdiepirg \ a r
Parking 58 te Brussel, waar ze
de lieve som van anderhalf miljoen moet betalen als huurgeld.
(Wie is de gelukkige eigenaar
\an dit gebouw ? ) . Daar de iiost
over geen kleine vrachtwagens
beschikt die tot boven kunnen
lilden om te laden en"te lossen,
moest ze dus een aantal lichte
vrachtwagens Renault laten aanpassen. Zo gezegd zo gedaan, de
wagens worden veranderd :
kosten 3,5.000 fr. per stuk. Al de
wagens zijn veranderd en er
wordt een proefrit naar boven
gedaan. Doch o wee : de wagens
waren nog te hoog ! ».
A. T. - Aalst.

DE IJZERTOREN

Maar helaas, men blijft de kat
uit de boom kijken. Dat weten
ook onze tegenstanders ; vandaar hun driestheid.
L.V.D.S. - Aalst.

WAALSE BETOGING
Waarde Redaktie,
lil verband met oe aangekondigae anti ^'laamse beloging fip
10 november in Brussel, heeft de
heer Genot verklaard niet bang
te zijn voor een Vlaamse tegenbetoging. De Vlamingen mogen
deze uitdaging van Genot» en
zijn M.P.W.-helden niet onbeantwoord laten en moeten de
handschoen oprapen. Wij Vlamingen zijn zeker niet bang voor
de wanhopige stuiptrekkingen
van fransdolle heerschappij die
haar laatste troeven uitspeelt. In
dit geval gaat het om drukking
op het Parlement dat eerstdaags
^ ergadert.
Het komt er op aan eens te
meer onze levenswil te bewijzen
en zodoende, druk uit te oefenen
onzerzijds, op de lamzakkige
Vlamingen in de unitaire partijen die nog voor korte tijd in
het Parlement zetelen. Deze
Waals-Brusselse betoging voor
de onwettelijkheid en voor het
echte incivisme zal zonder de
minste twijfel toegelaten worden
door de gi'ote Belgen, Burgemeesters van en om Brussel. Dit
in tegenstelling met een Janneke
Piers die een stedelijke zaal ontzegt aan de V.V.O., omwille van
het opzet de wettelijkheid, dus
het civisme te eerbiedigen.
Wij kunnen ons enkel verheugen om deze toestanden. De
toch zo brave Vlamingen moeten
niet zulke uitspattingen van Vlamingen-h a a t gekonfronteerd
worden. Het faljiet van het ani-

Geachte Heren,
Dat ieder met een beetje
Vlaams bloed in de aderen ten
zeerste verontwaardigd is over
de schandelijke grafschennis op
Vlaanderens dodenakker, hoeft
geen verder betoog.
Doch nu reeds zoveel dagen
na de feiten heb ik vergeeft uitgekeken naar een striemende
veroordeling door onze geestelijken.
En niettegenstaande de vele
protesten vanwege verschillende Vlaamse verenigingen, kan ik
mij niet van de gedachte ontdoen, dat het daarbij ook zal
blijven.
, Volgen». mij is er weer eens
een kans onbenut gelaten. Een
kans in die zin : om op 11
november een eerherstellende
l^/^Zl
heTre"^imo l ' . ^ S t l ! :
bedevaart naar de I J 2 e r t O T M t . i r i _ ^ I 2 J ^ ^ ^ J 2 i ' ™ ^ ' ? ^ ' ' ta»^tooB^,
te richten. Tussen haatjes" ^^
Op 10 november, moeten wij
jopgcf.. matte bedevaart zou er
Vlamingen aan die heren het
yeker door geherwaardeerd worenige mogelijk antwoord geven :
den.
voor een nieuwe staatsslruktuur:
Dat hel een weergaloos .succes
federalisme.
z(,ii worden, daar hoeft wel niemand aan te twijfelen.
B.H. - Erembodegem.

HUYSMANS
Mijnheren,
Lai.gs Radio Brussel vernam ik
onlangs de stichting va.i een
Tiieuwo partij door Kamiel Huysmans. 'n ons blad van 23 d.m.
las ik daar een weinig vriendehjk stukic "-ver, op blz. 6.
Waarom to' h spreken van een
« partij » (met aanhaiingste;ekens), waar niemand weet wat
daaruit kan groeien ? Onze partij is veel bescheidener begonnen en is niet onaardig gegroeid.
En wie kan voorspellen dat
Huysmans binnen de tien jaar
niet in het parlement zal komen?
Afwachten dus en niet profeteren.
Dat hij zich in zijn jeugd vergist heeft in de politieke grijsaards, is zeker geen schande.
Wie van ons heeft met allerlei
jeugdmeningen moeten herzien ?
Tegen nieuwe feiten en toestanden mag toch niemand een verstarde houding aannemen.
Kamiel is trouwens zelf het
levend bewijs ervan, dat een aktief man met heldere geest onverwachte dingen kan tot stand
brengen, die verzet of instemming afdwingen. Maar erkennen
moet toch ieder, dat het kranig
is, op negentigjarige leeftijd de
linkse socialisten èn uit Vlaanderen èn uit Brussel èn uit Wallonië tot elkaar te brengen in
een nieuwe partij, een nieuwe
krant uit te geven en met een
programma voor de dag te komen, dat een aardig lesje is voor
de vroegere partijgenoten, de
Spaak-socialisten.
Laten wij toch niet de spot
drijven met één der bekende
« kraaiende hanen > voor de
vervlaamsing der Gentse universiteiten. Noch met iemand die
een moedig en eerlijk socialisme
nastreeft.
E.y^D. - Amerongen.
De redaktie draagt fcen verantwoordelijkheid voor de inhoud der
grepubticeerde leiersbrieven. Ze behoudt zich het recht van keuze
en inkorting voor. Over de lerersrubriek wordt geen briefwisseling
gevoerd.
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daktylografie
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Boekhouden.
Sociale wetgeving.
Moderne talen.
Handelscorrespondentie.
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De school waar Vlamingen
zich thuis voelen.
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lang meer, de inhoud telde. Wilfried
bleek zelfs niet fel meer tegen de grendelgrondwet.
Op de pertinente vraag van Walter
Luyten : « Staat gij in verband met de
grondwetsherziening aan de kant van
ff
prof. Derine (die ze kategoriek verwierp) of aan de kant van de rest van
het C.V.P.-kongres ? », kwam ook geen
antwoord. Wie had ooit kunnen denken dat een voedingsregime met CVPmelk zulke leeuwenconstitutie zo snel
kon aantasten ? Of was het eerder wat
« Pallieterke » schreef over de « cinische » Martens ? Cinisch komt van het
Griekse kuoon : hond. « Wie uit elke
« Volksunionisten verwacht. Wie zal teil kan eten is een e c h t e hond»
in het zand bijten : de tribune of de schreef Rene De Clerq, de tot de beinterpellant ? », waren de propaganda- delstaf getrouwe aktivist, over ommeleuzen waarmee de C.V.P.-jongeren de zwaaiers uit een vroegere periode. Dat
kampagne voor hun zgn. Jeugdparle- is wellicht het innerlijke van zulke lui.
ment voerden te Berlaar, waar Wil- Het kan hen niet meer schelen wat
fried Martens, Kiebooms en Verroken over hen wordt gezegd. Ze hebben zich
innerlijk gebetonneerd tegen elk arguhet woord zouden komen voeren.
Ze hadden hun best gedaan : voor ment op etische grondslag. «Laat de onvele duizenden propaganda, gratis nozelaars van het Vlaams-nationalisme
autobusvervoer uit heel de streek. En maar stroming verwekken. Wij drijven
als « ministers » op de tribune senator er lekker boven op ». Martens is wel
Smedts, volksvertegenwoordigers Kie- snugger genoeg om te weten dat zonbooms en Verroken en mr. Wilfried der V.U.-doorbraak een Harmei nooit
Martens. Er was volk, zelfs méér dan een « adviseur » van zijn slag zou noop het C.V.P.-jongerenkongres te Brug- dig hebben. Evenmin als Eyskens zich
ge. Maar wat voor volk ? Laag geschat in 1959 veel aan de «taalkwestie » ge90 Vlaams-nationalisten, hoog geschat legen liet. Martens mist echter de joviaal-brutale openhartigheid die zijn
40 C.V.P.-ers.
voorganger-preses Piet Custers in 1961
De Vlaams-nationalisten doen marsdeed uitflappen : « Dank zij de voorjeren, dat kan Martens inderdaad. Twee
uitgang van de Volksunie is onze père
keer naar Brussel, voor federalisme
minister geworden ».
naar Antwerpen, voor de randgemeenten naar Wezembeek-Oppem.
Ze waren er dus weer. Vele tientallen die hem geloofd hebben, toen hij
te Wezembeek-Oppem uitriep dat de
Vlaamse ministers met enig eergevoel
moesten ontslag nemen na Hertoginnedal. Ze waren er weer, maar deze maal
om het ontslag te eisen van «minister»
Martens. Want in zijn ommezwaai
heeti. hij vergeten wat Abraham Lincoln eens zegde : « Men kan een tijd
alle mensen voor de gek houden, men
kan sommige mensen lange tijd voor
de gek houden, maar men kan niet alle
mensen altijd voor de gek houden ».
De triomfen zijn voorbij voor de
naar applaus hunkerende volkstribuun.
« Martens komt » is voor flaminganten
In de Antwerpse provincieraad heeft
geworden wat « CoUard k o m t » was ons raadslid dhr Slosse nog eens de
voor C.V.P.-schoolstrijders tot 1958. aandacht gevraagd voor de Antwerpse
Flaminganten zijn echter minder ge- universiteit.
welddadig dan C.V.P.-kruisvaarders. Ze
In 1957, op een jaarvergadering van
hebben hem te Berlaar niet afgetroefd,
het Vlaams Ekonomisch Verbond,
ze hebben zijn auto niet stukgeslagen,
werd door de vroegere rector van de
ze hebben hem zelfs niet buitengedraGentse Universiteit, prof. Gillis, de
gen zoals de studenten te Leuven deidee gelanceerd van een Universiteit te
den met C.V.P.-minister Duvieusart
Antwerpen.
toen Martens preses was van het VerIn een jarenlange strijd hebben zich
bond.

jeugdparlement
met "minister
martens

de antwerpse
universiteit

De groep studenten die uit Leuven
was overgekomen heeft oud-preses
Martens aangepakt in de stijl die hij
hen voorgepredikt heeft : met het wapen van het sarcasme. In herinnering
aan het « revolutieplakaat » waarvoor
Martens orakelde in Wezembeek, klonk
weldra « geef ons wapens '. ». Een spvdter stelde bij de funktieverdeling van
de vier jeugdparlementministers voor.
Martens te benoemen tot minister van
bewapening. Onder de hoofding «Zo
sprak een windhaan nog niet zo lang
geleden; van die haan geen eieren»
deelden de studenten een druksel uit
met een bloemlezing uit Wilfrieds
zware praat.
In de tijd dat hij nog verdedigbare
zaken verdedigde, hebben we Martens
beter weten replikeren. Zijn enige afweer was nu dat hij zijn naam zette
onder artikels die hij niet geschreven
had, « omdat hij de enige was die een
vrij beroep had ».
Dat was het ogenblik voor de studenten om hun gelegenheidshymne te
zingen op een oude schoolstrijdmelodie» : « Harmei is groot en Martens en
Martens is zijn profeet», blijkbaar tot
groot jolijt van « minister » Verroken.
De kuif van de kemphaan heeft Martens nog, zijn klauwen zijn afgebot.
Voor het eerst hebben we hem de strijd
zien ontwijken. Op de vraag of hij, de
ex-vaandeldrager van het federalisme,
meende het te kunnen halen in de
C.V.P. tegen de verketteraars van het
federalisme als Van den Boeynants, De
Saeger en Lefèvre kwam de klassieke
juridische uitvlucht over deconcentratie, decentralisatie, federalisering. Het
woord federalisme had dan geen be-

verscheidene personen meer dan verdienstelijk gemaakt.
Wie zal kunnen zeggen hoeveel tijd
mensen als een mter Jef Heinz, een
Cappuyns, een Osterieth, een prof. Opsomer, een dr. Gijssens en zoveel anderen besteed hebben aan een aktie die
de grondslag legde, mede via de « Stichting Universiteit Antwerpen » in 1961,
voor de oprichting van het Universitair Centrum dit jaar.
Weliswaar is dit centrum slechts een
eerste stap naar een volwaardige moderne pluralistische Rij ksuniversiteit, de
hoofdstad van Vlaanderen waardig.
Maar het is dan toch een beslissende
en zeer belangrijke stap.
Het is evenwel te betreuren dat twee
ernstige fouten werden gemaakt van
het begin af. De eerste fout in deze, is
het doodzwijgen van de pioniers.
Een tweede zware fout is het weren
uit de Raad van Beheer van personen
uit P.V.V.- of V.U.-kringen. Geen zinnig
mens kan loochenen welke verdiensten
bv. een Frans Grootjans of een Frans
Van der Eist hebben bij het doordrijven van de idee der Antwerpse Universiteit. Maar er is meer!
Inderdaad
heeft men moedwillig, door het uitsluitend aanduiden van personen uit
C.V.P. of B.S.P., het zo nodige pluralisme van meet af aan verstikt.
We hoeven niet bitter of cynisch te
worden om er te aan heriimeren hoe
juist de C.V.P. zich zo lang heeft verzet tegen het oprichten van een Rijksuniversiteit te Antwerpen. Ze werd er
voor beloond met 3 mandaten in de
Raad van Beheer, evenveel als de socialisten.
En wanneer men nagaat hoe de
jongste weken de benoemingen van het
administratief en
wetenschappelijk
personeel gebeurden en welke sfeer
er heerst in de raad van beheer, dan is
het om te wanhopen aan de toekomst.
Schreef prof. Dondeyne niet in zijn
prachtig boek « Geloof en Wereld » :
« Burgerlijke verdraagzaamheid inderdaad is voortaan een constituerend bestanddeel geworden van het hedendaagse demokratische gemeenschapsideaal en dit demokratische ideaal zelf
wordt thans beschouwd als een ethische opgave voor mens en mensheid ».
Wij hadden gehoopt dat de Universiteit onder een goed gesternte zou
vertrekken. Nog geven we de hoop niet
op, dat een nieuwe vrije geest van
openheid de toekomst van deze Hogeschool zal beheersen.
Namens de V.U.-fraktie in de Antwerpse provincieraad werd voorgesteld,
aan de raad, een wens te formuleren,
die de ajindacht vestigt op de zware
fout welke werd begaan.

regering in gevaar?
(vervolg van bladsijde 1)
overgangsfiguur was, een zelfmoord-formateur. Deze zwakke kombinatie en deze bleke premier krijgen t h a n s de last te torsen van een
deficitaire erfenis gelijk weinig regeringen er een moesten overnemen, hen nagelaten door een bewind waarvoor zij mede verantwoordelijkheid dragen. Het is stellig niet van aard om vanuit de departementen het vallen der bladeren te volgen met de zoete zekerheid dat
er op iedere november een mei volgt.
ledere dag opnieuw blijkt van alle kanten, hoe vernietigend het
oordeel is over de voorbije vier jaar C.V.P.-B.S.P.-bewind en over de
financiële maatregelen van de huidige regering. Niet alleen binnenlandse oppositiestemmen klinken in het koor; ook de E.E.G.-kommissie achtte het nodig, in h a a r driemaandelijks verslag te wijzen op de
nadelige gevolgen van een verzwaarde fiskale druk, gezien de minder
gunstige konjunktuurvooruitzichten.
c T i j d » , het stevig gedokumenteerd orgaan van het Vlaams Ekonomisch Verbond, herinnerde er verleden week aan dat de begrotingsontvangsten in 1954 niet eens 80 miljard bedroegen en dat ze thans
de 200 miljard zullen overschrijden. Het blad wees er op dat in twaalf
jaar tijds de rijksinkomsten met 150 t.h. verhoogden en het nationaal
inkomen met minder dan 75 t.h. Een schitterend bilan, waarvoor de
drie grote partijen gezamenlijk de eer mogen opeisen, maar waarin de
huidige koalitiepartners toch het leeuwenaandeel hebben.
Een onpopulaire en zwakke regering krijgt moeilijkheden, daar
waar een steviger bewind die niet zou kennen. Symptomatisch in dit
opzicht is het feit, dat tussen de regering en de sindikaten een konflikt is gerezen n a a r aanleiding van de prijs der broodjes...
Toon van Overstraeten

onderwijzer
met vertraging
Wij publiceren hieronder een brief
die Reimond Mattheyssens op 26 oktober aan de kamerleden stuurde.
Wij laten onze lezers zelf oordelen
over de manier waarop onze verkozene de fair-play beoefent, en deze waarop de giftige rode mandarijn ze bedrijft.
« Geachte Collega,
« Misschien herinnert U zich nog, dat
de h. Van Eynde mijn intelligentiequotiënt, met de hem eigen deskundigheid, erg aan de lage kant heeft geschat ? Hierop heb ik in een brief van
4-8-65 o.a. geschreven dat de h. Van
Eynde gezakt was in het examen van
onderwijzer. Dat was juist, maar niet
volledig.
« Een oud-studiegenoot van de h. Van
Eynde had mij spontaan, met tal van
overtuigende bijzonderheden, ten stelligste verzekerd dat deze definitief
werd uitgeschakeld voor het diploma.
Toch heb ik steeds tegen mijn zegsman
in, staande gehouden dat iemand van
het formaat van de h. Van Eynde in
staat moest geweest zijn een onderwijzersdiploma te behalen, mits hij er één
of méér jaren langer kon over doen.
Het blijkt nu dat ik mij in zijn formaat niet heb vergist. De h. Van Eynde
heeft, een jaar na zijn mislukking, opnieuw aan het examen deel genomen
en is toen geslaagd. Echter ook deze
uitslag is zo weinig schitterend voor
een man van zijn begaafdheid, dat het
vermoeden gewettigd is dat die school
in handen moet geweest zijn van een
anti-sociale kaste, die de jongeheer
Van Eynde zijn vooruitstrevendheid
heeft betaald gezet. Dezelfde kaste
trouwens die de h. Van Eynde feilloos
onderkent in het gerecht, telkens als
zijn blad of zijn partijgenoten een uitspraak te verduren krijgen, die zij lang
niet hebben verdiend.
« I k schrijf deze aanvullende en rectificerende brief, omdat -ik de h. Van
Eynde door mijn stilzwijgen niet wil
aanmoedigen in zijn twijfelachtige
perspraktijken, zoals ik ze zelf heb
ondervonden.
« Naar aanleiding van de bespreking
betreffende de verlenging van de verjaringstermijn
bij
doodstraffen,
schreef de h. Van Eynde in zijn blad,
dat een uitlating van mij die hij « ongemeen walgelijk» noemde, hierop
neer kwam dat - ik het opnam « voor
verklikkers, verraders, beulen en
moordenaars als ze maar van Vlaamse
afkomst zijn ». In een (scherp) recht
van antwoord bewees ik, mede aan de
hand van parlementaire bescheiden,
dat het ons juist niet te doen was om
deze weinig aanbevelenswaardige individuen, maar dat het ging om dichters
en geleerden. De h. Van Eynde verschool zich ruiterlijk achter de letter
van de wet en publiceerde mijn brief
niet. Hij publiceerde zelfs geen vage,
stereotiepe rechtzetting, aangenomen
nog dat hij niet graag enkele harde
waarheden aan zijn adres onder ogen
van zijn lezers wilde brengen.
« Geachte Collega, als ik zo vrij geweest ben even dit beuzelarijtje onder
uw aandacht te brengen, is het niet
omdat het gezag van de h. Van Eynde
werd aangetast : dat is onaantastbaar... Niet omdat hij in het verleden
correct is geweest, zelfs niet omdat
wij verwachten dat hij het in de toekomst zal worden, maeu- enkel en alleen omdat wij menen, dat zelfs onze
meest onbehouwen tegenstander recht
heeft op fair-play, ook dan nog wanneer hij soms zijn polemiek met gift
vermengd.
« Dat is een les die wij van deze, wat
verlate, opvoeder niet willen leren.
« Met mijn verontschuldigingen voor
het vrijpostige beslag op uw tijd, verblijf ik met hoogachting ».

DE VOIKSUNQ^

4

epewuum
In de « oase francophone »,
het Eisene van Charel J a n s In het
CVP-jeugdparle- sens, stemde de gemeentement elders in ons blad be- raad een motie om de Voer
schreven was Louis Kie- terug bij Luik te hechten.
In de Etterbeekse gemeenbooms van Wilrijk ook « miteraad werd hetzelfde spelniter». Eindelijk minister!
Een interpellant, zekere letje gespeeld; n a een langBackx van Lier, vroeg aan durige diskussie — waarin het
gemeenteraadslid
Lodewijk hoe hij het met Vlaams
zijn hooggeroemde kristelij- Szondi zich kranig weerde —
ke principes overeenbracht werd uiteindelijk een tekst
om in het schepenkollege te goedgekeurd waarin de overWilrijk de BSP' boven de VU heveling van de Voer wordt
• te verkiezen. Lode waagde het, bepleit, de fameuze liberie
in het publiek af te komen van de peerdefamiiie aangemet h e t smoesje d a t een prezen en de verdere uitbreivan de vijf VU-gekozenen ding van de Brusselse agglomeratie voorgesteld.
vrijzinnig was.
Waarop de Leuvense kreet
Ook te Schaarbeek diende
reageerde : «in Wilrijk gaan de F.D.F, een motie in die zin
alle socialisten naar
het in; ze werd uiteindelijk onlof ». Backx onverstoorbaar : ontvankelijk
verklaard op
« was het daarom dan nodig grond van juridische bezwaeen socialist schepen van ren. De ware geestesgesteldhet gemeenteonderwijs
te heid van de Schaarbeekse gemaken ? ».
meenteraad bleek echter duiWaarop Kiebooms : « dat delijk, toen hij weigerde om
b ijft gelijk ». De Leuvense — op voorstel van raadslid De
kreet : « dan hadden ze ons Kerpel — de verbintenis aan
zo niet moeten opjagen te- te gaan om de taalwet na te
koTien.
gen Collard indertijd ».
Zoveelste
staaltje
van
Dat is wat te veel gevraagd
CVBSP.
van gemeentemandatarissen:
dat zij hun ambtseed zouden
gestand blijven!,Ook als de
wet hen niet a a n s t a a t .
FRANSE PRSKEN
DAT BLIJFT GELUK

open brief
aan Remi Cooreman zaliger
uit Aspelare

Vriend Kenii,

,
In een sclione, zonnige herfst hebt gij uw schiip afgekuibt :
blad dat al zo lang nazomerde, dat de eerste koelere bries het
zacht en zonder enig geweld van de tak kon blazen en laten
iieerdwarrelen naar waar bladeren' en mensen allemaal eindigen
- de moederaarde. Gij waart al lang niet meer goed te poot róet 92 jaar is dat trouwens gejn wonder - en wanneer N\ij u
bezochten, hadden wij wel eens moeite om te verstaan wat a,i]
vertelde. Het hart sloeg nog sterk en regelmatig als een do; svlegel, maar den asem wilde niet meer mee.
Zelfs als we op uw lippen moesten raden naar het verhaal,
vrie^id Remi, wisten wij waarover gij vertelde^: paster Donsj en
dé Vlaamse beweging. Boven uw bed hing een grote tekening
van de schone priesterkop met de ietwat bittere trek om de
mond : priester Daens, de man die een eeuwigheid geleden de
vlam van de rechtvaardigheid en het zelfbewustzijn joeg in zo\eel
harten, tot en met in het toen nog verafgelegen en vergeten
Aspelare. Priester Daens, die in het arme Vlaanderen einde der
vorige eeuw hef epistel van de menselijke waardigheid las en die
gehoord werd, gevolgd en nooit vergeten door duizenden : fransmans en fabriekarbeiders, thuiswerksters en kleine boerkens,
dagloners en twijnders.
Die vlam is nooit gedoofd. Op uw oude dag, na een heel
leven van Vlaamse strijdbaarheid met de onvermijdelijke miseries, gingen uw gedachten en uw woorden toch bij voorkeur
steeds terug naar het eerste begin : de hagepreken van de heilige
priester (want wie zou, vriend Remi, aan de heiligheid ^an paster
])onsj durven twijfelen?) voor het ellendige Vlaamse Rla^tglands- en kleinsladsproleiariaat." We' bebfaen de verhalen over
de paster in onze jeugd uit veler mond gehoord en honderdmaal
boorden we schorre oude kelen met een waarachtige en voor de
met-ingewijde haast onbegrijpelijke ontroering het lied der
groene \lag zingen. In de loop der jaren zwegen die stemmen
een voor een totdat gij, Remi, zo ongeveer een der allerlaatsten
v a a r t die het allemaal hebt meegemaakt van in het begin.
Wat een man is die priester Daens toch geweest, dat üij over
alle smaad en ellende heen en zelfs ver over het graf een bezielende, haast 'lijfelijke tegenwoordigheid bleef betekenen voor
?o\clen, die van nature toch trage en sceptische Vlaamse plattehmders waart. En welke kracht ging uit van die man dat hij
zo velen uit hun dorpse kleinheid voorgoed wist te tillen tot de
hoogte van een verheven en zeldzame schoonmenselijkheid.
Niemand beter dan gij, vriend Remi, waart er het sprekend
•\ OOI beeld van.
Sprekend voofbeeld m de letterlijke zin ! Ook toen de ouderdom de molensteen van uw gedachten steeds weer dezelfde
verhalen liet malen, luisterden wij graag en (jawel, wij cinische
sceptici van het ruimtevaarttijdperk) eerbiedig naar u. Het biniienpretje om uw stokstijve Vlaamse koppige vasthoudendheid
Aerminderde die eerbied niet, wel integendeel. Hoe vaak hebben
•we geglimlacht om uw verontwaardiging anno 1958, toen de
Brugse bisschop stemmen voor de Volksunie een zware zonde had
genoemd : « Als ik zo oud niet was, ik zette geen voet meer in
de kerk. Maar nu durf ik het me niet meer riskeren ».
De kamer waarop gij uw laatste jaren sleet, zal voor ons
altijd een der schoonste plekjes in heel Vlaanderen blijven. Paster
Donsj boven uw bed, en op de kast in de hoek de kartonnen
margarinedoos waarin gij zorgvuldig onze « Volksunie » bewaarde, nadat ze u van a tot z door de kleinkinderen was voorgelezen.
Want niet»alleen de asem, ook de ogen... Maar het hart ging nog
mee en met een ongelooflijk aantal dagelijkse paternosters wist
gij steeds weer de Grote Baas een jaartje méér af te pitsen,
asteblief Vader tot na de keus, dat ik nog eens kan gaan stemmen.
En iedere kiezing kwaamt gij nog eens recht - voor één halve
dag kerngezond omdat gij nog eens mocht doppen voor 't gedaclit
van Pater Donsj.

en Fabiola nu in Argentinië;.
Albert en Paola in Peru of i a
Chili en Leopold waarschijn-»
lijk bij zijn vlinders in Bra-«
zilië.
Alsof Zuid-Amerika voor
ons dierbaar -vorstenhuis Is
wat St Anneke is (of was)]
voor de Sinjoren.
Wat zal voor ons land h e t
batig saldo van die konink-^
lijke
belangstelling
voor
Zuid-Amerika zijn ? Uiterst
gering ! In Mexico werd t e r
gelegenheid van het Koninklijk bezoek meegedeeld^ d a t
de Sabena er een landingsvergunning krijgt. En d a a r mee is het dan wel grotendeels gezegd.
Ook voor Boudewijn zelf
zitten er wel niet te veel p r o fijten aan vast. Over zijrï
heupjicht zullen we het m a a r
niet hebben. Laat het ons
houden bij de vaststelling dat
een koninklijk bezoeker wel
marathon-afstanden
aflegt,
doch zelden iets te zien krijgt
van de échte mensen, van de
wereld hoe hij waait en
draait.
Maar het hoort nu eenmaal zo dat het spelletje moet
gespeeld worden en dat de ta-^
ken van een vorst «wereldomvattend » zijn.

TE BEERSEL
In de Brabantse gemeente
Beersel kwam het vorige zondag tot taalincidenten naar
aanleiding van de Franse
preken in de St Agneskapel.
Beersel is een eentaligVlaamse gemeente, wat .niet
beTet' d a t ' bepaalde geestelijken er op eigen houtje voor
gangmakers van de Brusselse
olievlek spelen.
Verleden zondag gingen de
Vlaamsgezinde gelovigen voor
het eerst tot een tegenaktie
over. Tijdens de hele duur
van de Franse preek verlieten een 80-tal «protestanten»
alleen of paarsgewijze het
kerkje, in alle kalmte en
zonder de luidruchtige manifestaties van de franskiljons
te Knokke.
Morgen zondag zal de aktie
worden voortgezet tijdens de
mis van 11 u in de St Agneskapel aan de Alsembergse
steenweg te Beersel.
Ook in Vlaams-Brabant zullen ze zich uiteindelijk moeten aanpassen !

DE ONVERZOENLIJKEN
De Waalse en franskiljonse
agitatie rond de Voerstreek
blijft voortduren.
«

HUN BETOGING

GEEN RODE VAAN

In de loop van volgende
week gaat de anti-Vlaamse
Voer-agitatie n a a r een hoogtepunt. De M.P.W., samen
met enkele andere verenigingen, richten enkele dagen
achtereen in een
aantal
Waalse steden een soort Voercircus in; de wallingantische
burgemeesters e n schepenen
uit de Voerstreek treden t i j dens deze vertoningen op als
« les damnés de notre AlsaceLorraine ».

De rode partijgenoten
in
Vlaanderen die verleden week
vergeefs uitgekeken hebben
n a a r hun «Rode Vaan o», zullen wellicht een ogenblikje
verondersteld hebben dat de
jongens van de Vlaamse r e daktie een solidariteitsstakmg
met de redakteurs van de
« Drapeau rouge » begonnen
waren.
Illusie en hersenschim ! Er
kwam geen «Rode V a a n » ,
omdat het personeel van de
drukkerij de blok er op gelegd had.
Inmiddels trachten de kommunisten — geholpen o.m.
door « La Gauche » — een
uitleg te geven aan het feit
dat de redakteurs van de
partijorganen een hongerloon
verdienen. Overtuigend klinkt
dat allerminst. En met geenr
woord wordt gerept over de
wijze, waarop de redaktiesekretaris aan de deur gezet/
werd : zonder vooropzeg di«
rekt buiten.

Ook te Brussel is een betoging voorzien en wel op
woensdagavond
volgende
week. Men verwacht er zich
echter aan dat het wellicht
tot Vlaamse tegenbetogingen
in het stadscentrum zal komen. Vlaamse verenigingen
uit de hoofdstad hebben in
ieder geval hun leden aangezet tot aktieve waakzaamheid...

ALLEMAAL
BENEDEN PANAMA
Praktisch ons hele vorstenhuis zit ten zuiden van het
Panama-kanaal : Boudewijn

Zoals bij de rotste k a p i t a listen. Vroeger !
Want nu kunnen die d a t
ook niet meer, zelfs als zi] het
zouden willen.

Onvergetelijk, vriend Remi, het gelieimdoenerijtje waarmee
gij aan het einde van ieder onzer bezoeken de portefeuille liet
aandragen om dan, kleingevouwen en saamgenepen in de holte
van uw oude hand, de « blauwe » voor de partij in onze zak te
schuiven.
Het spijt ons, vriend Remi, maar tranen konden er niet van
af toen wij uw dood vernamen. We hebben even stil geglimlacht:
tegen het vallen van de bladeren in een late herfst is immers
toch geen kruid gewassen. En we geloven dat gij héél graag naar
boven gegaan zijt, om er met paster Donsj te gaan klappen.
dio Genes.

De belas tin gs-melkko eten netjes

in de rij.

DE VOLKSUNIE

overtuiging uit te komen, hij
dit slechts^ kan doen in die
mate dat hij geen Inbreuk
pleegt op wetten en reglementen en dat hij de waardigheid van zijn ambt niet in
het gedrang b r e n g t » .

voeding raken niet aan de
waardigheid van hun ambt
door te Remersdaal onwettelijk onderwijs te subsidiëren.
Enzoverder : de hele grieventrommel desnoods 20 bladzijden lang.

Het is duidelijk dat de heer
Van Steenkiste door zijn a a n wezigheid op de Vlaamse betoging geen enkele inbreuk op
wetten en reglementen heeft
gepleegd; de hele kwestie
draait dus rond de « waardigheid van het a m b t » .

WAARDIG

...VAN HET AMBT
We zijn uiterst benieuwd of
men uiteindelijk zal durven
weerhouden dat de Oostendse
adjunkt - politiekommissaris
afbreuk deed aan de waardigheid van zijn ambt, door te
betogen voor en te waken
over de toepassing der taalwetten.
Radio en T.V. : meer geld voor mindere

RADIO- EN T.V.-TAKS
Een deel van haar miljafdentekort denkt de regering
te verhalen door een verhoging van de radio- en T.V.belasting.
Men zou daarbij kunnen
opmerken dat het huidig bedrag van deze belasting lager ligt dan in een aantal a n dere Westeuropese landen en
d a t minder dan vijf fr per
dag binnen de perken van het
aanvaardbare ligt.
Om velerlei redenen is dit
echter een foutieve redenering. Ten eerste komt het
geld van de luisteraars en kijkers slechts gedeeltelijk- de
radio en T.V. ten goede. Het
kijk- en luistergeld wordt
voor een groot deel afgeleid
van zijn eigenlijke bestemming en wat uiteindelijk
overblijft voor de klank- en
beeldzenders, verdwijnt in 'n
verkwistend beleid waarover
een ongelooflijk aantal sterke
verhalen en voorbeelden de
ronde doen.

TOT OP DE BODEM
Dit jaar heeft deze merkwaardige kombinatie
van
schraapzucht én verspilling
geleid tot de toestand, dat
sinds een paar maanden de
heren op het Flageyplein de
bodem van hun geldkoffer
zien en dat de programmas
maandenlang met mondjesm a a t opgemaakt en uitgezonden worden. De kwaliteit is er
trouwens naar...
In die omstandigheden is
een verhoging van het kijken luistergeld een absoluut
onaanvaardbare maatregel.

EEN TAAI BROODJE...
Ten tijde van de vorige regering manipuleerde de heer
Spinoy met meer dan verdachte handigheid de beruchte index der kleinhandelsprijzen die, zoals algemeen bekend, een grote invloed heeft
op het loonpeil zowel in de
private sector als in de openbare diensten. Om te beletten
dat het « plafond » bereikt
werd. nam Spinoy voortdurend zijn toevlucht tot kunstgroepen die de werkelijke
stijging der prijzen moesten
verbergen. Tegen dit asociaal
kunst- en vliegwerk werd
voortdvxrend van allerlei zijden — vergeefs — geprotesteerd.

De heer Harmei vertrouwde
de zorg voor de index toe aan
Marc-Antoine Pierson; het
ziet er echter naar uit, dat
het hekken aan de oude stijl
blijft en dat Pierson een
«waardig» opvolger wordt
van Spinoy.

...OP ONZE MAAG
De achtbare heer Pierson
heeft namelijk, tegen het advies van de kontrolekommissie in, de prijs van de broodjes « bevroren ». Zo blijft de
bij uitstek nationale «pistolee •» aan de oude prijs te
koop, terwijl het brood en het
geljak duurder werd.
De handighftic^ ^, .z^t , hem
daarin, dat de prijsverhoging
van het brood alléén niet volstaat om de index door het
«plafond» te jagen; moest
de prijs van de «pistolee»
mee de hoogte ingegaan zijn,
dan zou de index het peil bereikt hebben waarop nieuwe
loon- en weddeverhogingen
automatisch- moesten volgen.
Zoals men ziet : de metode is uiterst eenvoudig eh wie
dag-in dag-uit uitsluitend
broodjes eet, kan zich koesteren in de illuzie dat hij
« spaarzaam » leeft.

EEN KOMPLIKATiE
Er heeft zich echter een
kompiikafie voorgedaan die
broodjes-Napoleon
Pierson
niet had voorzien en die zijn
prijzen - Austerlitz in een
Waterloo dreigt te veranderen : de sindikaten weigeren,
de nieuwe index te erkennen.
Zij hebben uitgerekend dat
de kunstmatige drukking van
de prijs der broodjes in werkelijkheid een grendel is voor
een loonstijging, die globaal
een half miljard omvat. En
dat nemen ze niet !
Naast alle ellende die de
Karmelieten op hun te zwakke schouders moeten torsen,
komt nu nog de vervelende
geschiedenis met de «pistolee » !
...Maar wanneer komt er nu
eindelijk eens iets in huis van
de sinds een eeuwigheid afgekondigde hervorming van de
index ? Of blijft heel onze
prijzenen
lonenpolitiek
overgeleverd aan de briljante
invallen van de Spinoy's en
Pierson's en aan de vergeefse
pogingen om een balans ondanks de miljardenput te
doen kloppen ?

kwaliteit.

DE WAARDIGHEID...
De heer Jorissen heeft onlangs in een parlementaire
vraag de zaak Van Steenkiste
opgeworpen. Hij verlangde
vah de minister te vernemen
of er mag getornd worden
aan het grondwettelijk recht
van een ambtenaar op vrije
politieke overtuiging en op
meningsuiting.
De minister is in zijn a n t woord zeer voorzichtig en
houdt een ferme slag om de
arm. Hij is van mening dat
«hoewel een ambtenaar vrij
is openlijk voor zijn politieke

Wij weten alvast reeds dat
verkrachting en omzeiling
van de taalwet géén afbreuk
doet aan de waardigheid van
het ambt. De burgemeester
en schepen van Brussel, de
heer Charel Janssens van de
francofone oase en de politieofficieren die onder h u n bevelen staan, doen allerminst
afbreuk aan de waardigheid
van hun sjerp of h u n kepi
door de taalwet aan hun hakken te vagen. De achtbare
heer Van den Bosch schendt
hoegenaamd niet de waardigheid van het ambt door op
grond van een wetsverkrachting naar onze Londense ambassade te vertrekken. De
ministers van nationale op-

Al deze heren wetsomzeilers
en — verkrachters zetten h u n
ambt de luister van hun francofoon patriottisme bij. Zeer
terecht wordt bij hen dus
nooit een. huiszoeking verricht
en worden zij nooit op het
matje geroepen en sluit men
hen nooit uit van bevorderingen of erelinten.
Huiszoekingen worden alleen gedaan bij wie de waardigheid van 't ambt schendt.
Zoals bij de heer Van Steenkiste.
Die een flamingant is en
eigenlijk dus niet eens op een
ambt zou mogen aanspraak
maken. En die, als hij dat onverdiende ambt dan tóch op
een onbewaakt ogenblik in de
wacht gesleept heeft, zich
grenzeloos ondankbaar toont
door « niet soepel te zijn » inzake de taalwetten.
Want de allerhoogste graad
van waardige ambtsvervulling
die men van een Vlaming
verwacht, is soepelheid in
taalaangelegenheid.
De allerhoogste graad van
soepelheid wordt doorgaans
slechts bereikt door hen, bij
wie een scharnier in de ruggegraat ingebouwd werd.
Om te buigen als knipmessen. Waardige knipmessen
natuurlijk.

1984 in zakformaat?
Zestien jaar geleden verscheen het
(tijdelijk) zeer beroemde boek van Orwell:
1984. De samenleving waarin de geschiedenis gebeurt is utopisch, maar niet onmogelijk. Bureaucratie en totalitarisme
zijn in 1965 beslist sterker dan zij waren
toen Orwell zijn boek schreef. Het is
echter nauwelijks een vraag of er bulten
de figuur van de Grote Broer nog iets van
het boek is overgebleven in de vluchtige
geheugens van onze tijd.
De drie leuzen van de Partij echter zijn
beslist het nalezen waard : Oorlog is
Vrede - Vrijheid is Slavernij - Onwetendheid is Kracht. Voor ieder enigszins zelfdenkend mens grove verdraaiingen, voor
de heersende Partij die elke vorm van
gedachtenvorming en gedachtenbeïnvloeding overheerst, hét geschikte middel om
zichzelf in stand te houden. Ook dit element van het utopische "boek is nu, méér
dan toen het geschreven werd, mogelijk
geworden...
De herinnering aan dit boek en aan
deze mogelijkheden werd opgeroepen
toen de achtenswaardige,heer Harmei na
talrijke besprekingen met de partijïnstanties, die geen enkel wettelijk bestaan bezitten, als een echte Grote Broer .verklaarde over de beslissingen van de
ministerraad niets te kynnen mededelen
omdat het parlement het grondwettelijk
recht zou hebben eerst ingelicht te worden.
Nadat men zich meer dan ooit heeft
ingespannen om het echte parlementaire
werk uit tè schakelen, doordat de aangeduide knechten de voorgeschreven handen voetkussen op voorhand hebben ingestudeerd, beroept men zich op het parlement om ook nog de publieke opinie
zoveel mogelijk uit te schakelen. Gelukkig
kunnen we echter nog iets anders doen
dan de hoofdfiguur uit 1984, die nog
enkel heimelijk in zijn dagboek afwijkende gedachten* e?i indrukken kon
noteren.

Nog gaan vrije en vrijwillige wervers
de straat op om gedrukte waarschuwingen en protesten uit te delen en zelfs
te verkopen. Als deze en zelfs wat meer
rumoerige vormen van demokratisch
protest door de vernielers van het station
te Luik en hun bondgenoten fascistisch
worden genoemd, glimlacht bescheiden
maar betrouwvol de Grote Broer vanuit
het nabije 1984. « Demokratisch protest
is Fascisme » - wat een knappe leerlingen !
De achtenswaardige heer Harmei wordt
voorlopig wel enigszins gehinderd door
enkele geldelijke moeilijkheden, maar
eens dat de leuze « Geld moet er zijn hoe dan ook » het gewonnen heeft, zal
hij als een echte Grote Broer die ons van
alle zorgen en eigen oordeel verlossen
wil, zijn grote gedachten over dit land
laten zweven. Het sleutelwoord is al
bekend : Unionisme !
Dit sleutelwoord zal onze Grote Broeder verwerken in talrijke slagzinnen om
er alle ledige hoofden mee te vullen. Het
is trouwens niet zo moeilijk er hier
enkele van te formuleren :
Unionisme is niét unitair I
Unionisme is kulturele autonomie !
Unionisme is gelijkheid !
Unionisme is vrijheid !
Unionisme is fair !
Unionisme is het vaderlands paradijs!
Grote Broer heeft slechts een kleinigheidje vergeten : Er zijn nog te veel
Vlamingen die ondervonden hebben wat
Unionisme was, te veel die ondervinden
wat de laatste resten ervan betekenen, te
veel die kunnen te weten komen hoe dit
Unionistisch Vaderlands Paradijs er uit
zag - in 1865 ! Want daar ligt het hoogtepunt, niet in de toekomst. Unionisme is
méér dan unitair, is de dood van alle
autonomie, gelijkheid, vrijheid - het is
louter onfair bedrog !
Nemrod.
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EVENWICHT

Uit een ministerieel antwoord op een parlementaire
vraag van Raymond Mattheyssens blijkt, dat op de
centrale diensten van het departement van Landsverdediging een werkelijk voorbeeldig taalevenwicht bestaat
Oordeel zelf : 17 franstalige hoofdofficieren tegenover
4 Vlamingen. Op de generale
staf van het leger is het nog
ƒraaier : 199
franstalige
'hoofdofficieren tegenover 21
Vlamingen, hetzij 'n verhouding van 90 tot 10 ! Van de
hoogste graad op de generale
staf, luitenant-generaal, is er
slechts één exemplaar. Natuurlijk een eentalige Waal !
En zeggen dat wij sinds ja, Ten « Vlaamse » ministers
van Landsverdediging hebben : Spinoy, Seghers en nu
Moyersoen.

NIET ZIJN TAAK

In antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Lootens betreffende de overstromingsramp in de Westhoek deelde
minister Heger mee « d a t
zijn departement niet tot
taak heeft materieel ter beschikking van de polderbesturen te stellen ».
Formeel gezien zal dat wel
juist zijn; dat verandert echter niets aan het feit dat het
antwoord van de Waal Heger
de zoveelste blijk van grove
minachting voor de Vlaamse
boeren in de Westhoek is.
Landsverdediging heeft immers toch ook niet als taak.

pompen of soldaten ter beschikking te stellen ? Wanneer Landsverdediging zulks
tóch deed, was dat een logisch
gebaar en — gelet op de
noodtoestand — zelfs een
plicht.
Over logica, menselijke plichten en solidariteit schijnt Heger zijn eigen (merkwaardige) opvattingen te hebben...

IN DE A N T W E R P S E . . .

Tijdens de laatste zitting
van de Provincieraad van
Antwerpen 'kwam er op het
einde de stemming van drie
wensen op de agenda, alle
door de Volksunie ingeleid en
voorgebracht.
De eerste twee werden
eenparig aanvaard. Ze hebben betrekking op de erkenning van het Hoger Instituut
voor Bestuurswetenschappen
te Antwerpen (zoals het gebeurde voor dat van Brussel)
en op de achteruitstelling der
Vlamingen in de gerechtelijke diensten, terwijl tevens de
hoop wordt uitgedrukt op een
spoedige instelling van een
Hof van Beroep te Antwerpen.

...PROVINCIERAAD

De derde wens werd enkel
door de Volksunie gesteund.
Hij had betrekking op de samenstelling van de Raad van
Beheer van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen,
waaruit de P.V.V. en de V.U.
werden geweerd. Er w e r d
voorgesteld de wens te uiten
dat één vertegenwoordiger

« Voor allen gevallen.
Door allen geprezen ».
Dit laatste is zeker niet waar, wanneer we denken aan de recente legeroefeningen op het
Bedevaartterrein,
aan de MG-schutter vlak boven de graven van hen die in dienst van land en
volk gevallen zijn, aan de mortiers en
de granaatwerpers op de Vlaamse dodenakker.

11 november'65
dag van eerherstel
Doch zoals ieder jaar op 11 november komen de trouwe
wapenbroeders
op de onteerde graven eerherstel brengen. Veertig jaar geleden, einde mei
1925, werden honderden Vlaamse zerkjes op bevel van de minister van landsverdediging verbrijzeld om er grintwegen mee aan te leggen. Twintig jaar geleden, 16 maart 1946, werd door deskundigen, met 1.000 kg. spruigstof, het
grootste grafmonumentopgeblazen,
zonder ooit « schuldigen » te kunnen
vinden. Thans, op 2€ september 1965,
wordt de begraafplaats, de laatste rustplaats van onze grootste Vlaamse helden uit de IJzertragedie, een ?naneuverterrein. Voor deze ergerlijke daad eist
het Vlaamse volk afdoende sankties tegen de verantwoordelijken.
Of zullen
wij eens te meer aanvaarden dat zoals
de onteerders van Oeren (1918), de verantwoordelijken van Adinkerke (1925),
de boeven van de eerste aanslag (1945)
en die van de tweede aanslag (1946) ongestraft bleven, ook de verantwoorde-

Het bal, dat verleden zaterdag onder het motto « ons behoort het Noordzeestrand » te Oostende
plaatsvond, kende een reusachtig succes : meer dan 700 personen vulden de rutme zalen van het
kasino. Op onze foto van links naar rechts : provincieraadslid mr G. Van In, volksvertegenwoordiger Mik Babyion, adjunkt-politiekommissaris
Van Steenkiste.
van deze twee partijen zou
opgenomen worden in de beheerraad.
Nadat in de grootste stilte
de inleiding van V.U.-provincieraadslid Slosse werd a a n hoord, volgde een door de
V.U. geëiste naamstemming
die de grootste verwarring
deed ontstaan in C.V.P.- en
P.V.V.-rangen.
Uiteindelijk
stemde alleen de V.U. voor,
C.V.P. en B.S.P. tegen, terwijl
de P.V.V.-ers zich onthiel-

lijken van de jongste feiten straffeloos
blijven, of erger nog promotie krijgen?
Onze doden worden niet « door allen
geprezen » en krijgen voor hun hoogste
offer zelfs geen rustig graf, noch een
beschermde rustplaats. Ze worden echter door de trouwe wapenbroeders niet
vergeten. Op 11 november worden ze
herdacht, samen met alle Vlaamse doden, en op hun graf zullen we, bij wijze van eerherstel,
een diep gemeend
gebed storten. Maar daarbij zullen we
het niet laten.
Het recht in Vlaanderen blijft nog
altijd miskend en vraagt hardnekkige
strijd. We zijn ervan overtuigd dat het
uitkiezen van de Bedevaartweide
tot
oefentertein voor het Belgisch leger in
het kader moet gezien van een algemeen anti-Vlaams offensief en in het
huidig klimaat van intimidatie die men
van bepaalde zijde tot stand poogt te
brengen (en waarvan o.m. de huiszoeking in het V.V.O.-sekretariaat een duidelijk bewijs leverde).
Vooral dit jaar zullen ongetwijfeld
talrijke trouwe Vlamingen de 11 novemberplechtigheid
te Kaaskerke bijwonen, op donderdag 11 november.
Hieronder volgt het programma van
de plechtigheid :
Te 11 uur 15 H. Mis met gelegenheidssermoen, opgedragen in de kerk
te Kaaskerke, voor de slachtoffers van
beide wereldoorlogen.
Daarna gezamenlijke optocht naar de
kript van de vernielde IJzertoren. Zegening van de graven. Gebed voor de
wereldvrede. Dodenappel. Onze-LieveVrouw van Vlaanderen.
Toespraak door de heer Adv. A. Debeuckelaere, ondervoorzitter en Vlaams
Oudstrijder 1914-1918.
Gezamenlijke uitvoering van « Mijn
Vlaanderen heb ik hartelijk lief ».
Om de deelnemers die met de trein
nr. 1181 uit Brussel te 9 uur 21 en uit
Gent te 9 uur 54 vertrekken toe te laten tijdig in de H. Mis te zijn, heeft de
N.M.B.S. besloten dat de trein op 11
november, bij uitzondering, te Kaaskerke zal stoppen (10 uur 52).

den... met inbegrip van de
nieuwe depute De Graef, die
zo de eerste barst in de deputatie-koalitie veroorzaakte.

BIJNA

een pamflet,
ondertekend
met « de leiding van de
jeugdorganisaties >, zonder
verdere aanduiding van verantwoordelijke uitgever.
Dit was het hele misdrijf.

HONDERD

Tijdens de jongste oorlog D I K T A T O R E M I E L
werden in België 685 bruggen
over
waterlopen
vernield.
Sinds 25 jaar regeert te
Daarvan werden er 547 definitief herbouwd of door half- Duffel «Emiel met de IJzeren
bestendige bruggen vervan- arm en met de houten kop>.
Want de eerste reuzegom op
gen.
T h a n s (let wel : 20 jaar n a de foto hieronder is niemand
de oorlog !) moeten er nog minder dan Emiel die in
l i l bruggen hersteld worden. 1964 op kosten van de geVan die 111 liggen er 98 in meente zich voor de gehet Vlaamse land én 13 fn •meentevérkiezingen liet vieWallonië : een verhouding ren, samen met zijn schepenen, voor 25 jaar diktatuur.
van 90 tot 10 t.h.
De
gemeenteverkiezingen
Volgende waterlopen tellen
een rekord-aantal nog niet brachten een VU-gekozene
gemeenteraad
en
herstelde bruggen : de Zuid- in de
willemsvaart (15), het kanaal sindsdien wordt een heel
Bocholt-Herentals (16), de wat radikaler oppositie gevoerd dan die van de sociaDender (9).
listen.
Dit vrijmoedig geluid van
de VU staat Miei niet aan.
MISDAAD TE DUFFEL
Wellicht is hij nu toch wat
ver
gesprongen. Is het toeval
Een hele groep Duffelaars
dat
de zoon Van Hamme
is vorige week op een ongesubstituut
bij het parket te
wone manier wakker geworden. Sommigen zelfs met Mechelen is? Wie gaf bevel
een BOB-er naast hun bed. tot die operette-razzia? De
zaak dreigt Emiel blijkbaar
In grote formatie met een
uit de hand te lopen; zelfs
achttal jeeps heeft de BOBheel wat CVP-ers worden
Mechelen te Duffel
aan
woestZulke
intimidatie
machtsontplooiing
gedaan,
neemt men niet!
een betere zaak waardig.
Van Hamme liet aan de
In meer dan 20 huizen
jeugdleiders
weten « d a t
werd gespeurd n a a r het waover
heel
de
zaak de spons
pen van de misdaad te Duffel gepleegd. Welk wapen en zou gevaagd worden als ze
hun
verontschuldigingen
welke misdaad?
wilden
aanbieden
». Als feoHet origineel van een stencil gebust door de Duffelse daal heerser heeft Miei met
jeugdverenigingen tegen het de houten kop blijkbaar nog
machtsmisbruik van CVP- nooit van « scheiding van
burgemeester - volksverte- de machten > gehoord.
genwoordiger
Emiel
Van
Hamme.
Jarenlang hebben de Duffelse jeugdverenigingen met
de klassieke bedeltochten,
steunkaarten
en
Vlaamse
kermissen gewroet voor moderne jeugdlokalen. Einde
van het verlof werd heel
hun inboedel zonder boe of
ba overgebracht door de gemeentewerklieden n a a r enkele vervallen krotten en
met toelating van bepaalde
geestelijken werden in de
jeugdlokalen klassen van de
gemeenteschool
ondergebracht. De voornaamste leiders
van
Studentenbond
Gidsen, Chiro en Studentinnen reageerden scherp in
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OP HET BUITENLAND

Uiteindelijk
is. dan toch na lange palavers te Algiers de beslissing gevallen : de
Afro-Aziatische
topkonferentie
wordt « sine die » verdaagd. In feite komt het er
op neer dat van een tweede Bandoeng geen sprake is en dat het ideologisch
konflikt tussen Moskou en Peking thans dergelijke
vormen aangenomen
heeft dat
« de geest van Bandoeng » wel voor een hele tijd de vergeethoek
ingaat. De verdaging sine die is er slechts gekomen na uiterst moeizame
besprekingen
en te
midden van de allergrootste
verwarring;
nauwelijks
enkele dagen geleden bevestigden
woordvoerders
van de Algerijnse
regering nog dat de konferentie
op
5 november
in ieder geval zou doorgaan, « desnoods zonder de Chinezen ». Zij
voegden er aan toe dat reeds 43 van de 65 uitgenodigde
landen daarmee hun instemming
hadden betuigd en « dat geen enkel land het recht heeft, de meerderheid te overstemmen
».
In het licht van deze recente verklaring zou men er toe kunnen besluiten, de
uiteindelijke verdaging sine die te baschouwen als het resultaat van Chinese
druk ; het zou dus in feite een Chinese
overwinning zijn. Zo eenvoudig echter
liggen de zaken niet en de komplikaties
blijken duidelijk, wanneer men even de
voorgeschiedenis der geplande konferentie nagaat.

deze machtsgreep werd trouwens juist op
dM ogenblik gehouden, omdat Boumedienne wilde voorkomen dat Ben Bella's
positie zou verstevigd worden door diens
gastheerschap op de konferentie. De
situatie enkele maanden geleden vertoonde weinig punten van overeenkomst met
de huidige. Destijds bleef China, ondanks
alle twisten en ongeregeldheden in
Algerië, aandringen op de onmiddellijke

tussen China en Rusland - het leiderschap
hechte samenwerking tussen Peking en
van China aanvaardden op grond van een
Djakarta een zware deuk heeft gekregen.
Uit dit overzicht blijkt dat Chma thans • vage en mistieke samenhorigheid der
kleurvolkeren, zo oordelen zij thans wel
een veel minder gunstige positie inneemt
enigszins anders. De roes van de eerste
dan tien jaar geleden, ten tijde van de
jaren na de onafhankelijkheid is voorbij
eerste Bandoeng-konferentie- Peking is
en, al geniet de blanke daarom niet méér
er slechts zeer fragmentair in geslaagd,
simpatie dan destijds, zijn technische en
zich in Afrika een internationale machtsekonomische hulp is blijkbaar noodzakepositie op te bouwen ; in Azië zelf gelijker dan ooit. Vele Afro-Aziaten kie/en
raakte het verwikkeld in een konflikt
boter bij de vis en houden het méér bij
met India en verloor het zijn stevigste
de Russische hulp dan bij de Chinese opbondgenoot Indonesië. En boven dit alles
roepen tot een « voortdurende revolutie *.
zweeft de grote machtsstrijd tussen Mosen tot het vormen van een anti-Amerikou en Peking om het leiderschap in de
kaans en verkapt anti-Russisch front.
7gn. derde wereld.
Zo is het geharrewar van Algiers een
duidelijk teken aan de wand geworden
voor het blok der Afro-Aziaten. China
leed weliswaar t.o.v. de Russen een
nederlaag, maar kan, dank zij de verdaging, toch min of meer het gezicht bewaren. De Russen zijn er in geslaagd, klaar
te spelen, wat hen tien jaar geleden onmogelijk was : zich aanvaardbaar te
Men kan dan ook bezwaarlijk, instemmaken voor een gezelschap dat louter uit
men met degenen die in de verdaging
Aziaten en Afrikanen is samengesteld.
van de konferentie een Chinese overwinning zien. Deze verdaging geschiedde
Uit-de'iiüudiirg-van Moskou de jongste
allerminst op grond van het Chinees
dagen blijkt daarenboven duidelijk, dat
standpunt zoals het uitgedrukt werd door
het Kremlin thans minder dan ooit rekemaarschalk ï s j e n Ji, nl. « dat de konfening houdt met een verzoening tussen het
rentie in de huidige omstandigheden als
Russische en het Chinese standpunt. De
louter tijdverlies moet worden bestrijd zal worden voortgezet, ook en voorschouwd ». Het uitstel werd .ingegeven
al op het vlak van de Afro-Aziatische
door andere overwegingen, waarvan de
landen- Hoeveel belang zowel Peking als
voornaamste is dat iedere konferentie op
Moskou aan die strijd hechten, is weer
dit ogenblik eerder de verdeeldheid dan
eens duidelijk gebleken, door de grote
wel de eenheid van de Afro-Aziatische
omvang die de Chinese en de Russische
wereld zou aantonen.
delegaties naar Algiers stuurden, zogeDeze verdeeldheid is het gevolg van de
zegd om er de elfde verjaardag van de
grote verschuiving op het vlak der interonafhankelijkheidsoorlog te komen vienationale politiek sinds in 1959 het konren, in werkelijkheid om er de verbeten
flikt tussen Moskou en Peking begon. Tot
strijd om en rond het nieuwe Bandoeng
dan toe werd de strijd om het leiderschap
te voeren.
van de derde wereld vooral uitgevochten
Aan deze strijd is de topkonferentie
door Washington en Moskou. Dat is echuiteindelijk ten onder gegaan en het ziet
ter voltooid verleden tijd en de meeste
er wel naar uit dat de winstpunten moAfro-Aziaten voelen er-' bitter weinig
menteel in de eerste plaats naar Moskou
voor, de vingers te verbranden aan het
gaan.
vuurtje van de Russisch-Chinese tegenDe tegenvallers te Djakarta en te
stellingen. W^aar zij tien jaar geleden Algiers zijn voor China twee rake klapdus vóór het Uitbreken van het geschil
pen op korte tijd achter mekaar.

GEEN " DERDE WERELD'' MEER ?
Tien jaar geleden werd in Indonesië de
oorspronkelijke Bandoeng-konferentie gehouden, een bijeenkomst van 29 AfroAziatische landen, die volkomen in het
teken stor.d van de strijd tegen kolonialisme en imperialisme. Azië leverde de
grote meerderheid der deelnemende landen en komraunistisch China speelde er
een uiterst belangrijke rol. De resultaten
van de konferentie werden vastgelegd in
een kommunikee dat handelde over de
bevrijding uit het kolonialisme, de samenwerking tussen de Afro-Aziatische landen en de niet-inmenging in mekaars
binnenlandse aangelegenheid. Op te merken valt, dat Rusland tot deze konferentie niet toegelaten werd. Kommunistisch
China, dat te dien tijde nog in betere
termen leefde met Moskou dan thans,
pleitte weliswaar voor de Russische deelneming ; het was destijds echter India
dat, bij monde van Nehroe, zich verzette
tegen de aanwezigheid der Sovjets. Deze
weigering werd gemotiveerd met de vaststelling dat Sovjet-Rusland weliswaar
grote Aziatische gebieden omvat, maar
dat de bevolking en de machtscentra
overwegend op Europees grondgebied
liggen en dat het land dus allerminst als
een Aziatische mogendheid kan worden
beschouwd.

en onvoorwaardelijke bijeenroeping van
de Afro-Aziatische topkonferentie. De
meerderheid was het echter met die zienswijze niet eens en de konferentie werd
een eerste maal verdaagd. De zeer aktieve pogingen van China om Rusland als
niet-Ai;iatiscl;ie piogendheid uit te sluiten,
liepen destijds reeds falikant' uit.
Thans is China van standpunt veranderd : het heeft Rusland niet kunnen
doen uitsluiten en het hield het dus maar
bij een eis tot verdaging der konferentie,
trouw terzijde gestaan door Pakistan (dat
de Chinese hulp bij het konflikt met India
nog moet « betalen ») en Kambodja. Nog
andere landen veranderden eveneens
van standpunt : verleden zomer behoorde India tot de landen die een verdaging
wensten, terwijl het thans het standpunt
van een onmiddellijke bijeenroeping verdedigde.
China heeft daarenboven heel onlangs
zijn belangrijkste bondgenoot verloren :
Indonesië. Het is duidelijk dat de huidige
politiek van de militairen in Indonesië,
ronduit anti-Chinees is ; alhoewel de toestand nog voortdurend evolueert, dringt
de vaststelling zich toch op dat de zo

We leggen zozeer de nadruk op de
toenmalige houding van India, om des te
duidelijker aan te tonen hoeveel er sindsdien veranderd is. Waar China te Bandoeng nog pleitte voor de Sovjet-Unie, is
de spanning tussen beide landen vandaag
zozeer toegenomen dat zij de struikelblok
werd voor de heruitgave der konferentie.
En ook elders liggen de verhoudingen 'ui
gans anders dan een decennium geleden.
India speelde destijds nog volop de Chinese kaart : sindsdien echter werd het
land slachtoffer van een Chinese agressie
en zopas nog van Chinese chantage tijdens het konflikt met Pakistan. Ook op
andere wijze werd de solidariteit van
Bandoeng op de proef gesteld :' tussen
Algerië en Marokko kwam het tot een
gewapend konflikt en in centraal-Afrika
zijn de spanningen tussen de nieuwe Afrikaanse landen - die thans de meerderheid op de konferentie zouden vormen - '
eenvoudig niet te tellen.
In juni van dit jaar, kwamen de moeilijkheden om een nieuwe Bandoeng-konferentie te houden, volop aan het licht.
Men zal zich nog herinneren dat de konferenüe-plannen toen in de w a r gestuurd
werden door de machtsgreep van Boemedlenne en de verwijdering van Ben Bella ;

fijdens
de openingszitting
van de voorbereidende
bijeenkomst
der Afro-Aziatische
konferentie
te Algiers. In het
Algerië's minister
van Buitenlandse
Zaken, Bouteflika,
die vergeefs oplornde legen de
moeilijkheden.

midden:
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In een arm van de autosnelweg Brussel-Oostende — net op de grens van Oost- en
West-V laanderen — ligt de gemeente Aalter, met 4.633 hektaren de tweede
grootste van Oost-Vlaanderen. Waar eens schrale heidevlakten of woeste bossen
de horizon kenmerkten, tekent nu het silhouet van fabrieksschouwen ^n nijververheidsgebouwen de lijn waar hemel en aarde zich schijnen te raken. Aalter is
een van die Vlaamse gemeenten die door hun ligging en hun dinamische aanpak
zich hebben kunnen losrukken uit de onderontwikkeling en de daarmee gepaard
gaande peldelarbeid of werkloosheid. Sinds enkele jaren laten de rezultaten van
een gloeiende industrialisering ztch hier en in'de omgeving gevoelen.

De gemeente Aalter ligt op de rand
van het vroegere Bulskampveld, een
reusachtige heide die zich driehonderd jaar geleden uitstrekte van
Torhout en Lichtervelde, over Wingene tot Aalter en die aansloot op
het Maldegemveld, een al even groot
gebied dat uitsluitend uit dorre vlakten en woeste gronden bestond, hoewel het gescheiden was door een
vruchtbare strook met twee riviertjes : de Zuidleie en de Hoge Kale. De
riviertjes waren in vroeger eeuwen
bevaarbaar met kleine scheepjes en
de Bruggelingen hebben nog pogingen aangewend om over de Zuidleie
hun stad te verbinden met de Leie
in de richting Demze. Zij wilden namelijk een « schipvaart » aanleggen
maar werden hierbij verjaagd door
de Gentse « Witte Kaproenen » die in
1379 op het grondgebied van Aalter de
Brugse vaartdelvers aanvielen. Lodewijk van Male liet nadien de werken
stilleggen en het duurde meer dan
twee eeuwen voor de Bruggelingen
weerom de spaden ter hand namen.
In 1585 echter staken de Gentenaars
opnieuw stokken in de wielen en
brachten de zaak zelfs voor de rechtbank I Pas in 1613 lieten de Staten
van Vlaanderen de Zuidleie doortrekken, met in de richting Deinze maar
wel vanuit Aalter naar Gent Dit gebeurde om strategische redenen en
die van Aalter hebben destijds zeer
goed de gevolgen daarvan kunnsn ondervinden. Voortdurend was de vaart
de frontlijn tussen Nederlanders aan
de ene zijde en Fransen en Spanjaarden aan de andere kant. In 1683 lieten de Fransen zelfs het dorp uit
wraak in brand steken. Dat was de
derde maal dat Aalter dit lot onderging, want ten tijde van de gevechten
tussen de Gentenaars en de graaf van
Vlaanderen en waarbij de Gentenaars

de nederlaag opliepen te Nevele, werd
het dorp in as gelegd door de terugtrekkende krijgers uit de vechtstad.
Zeventig jaar later, in 1452 werd Aalter opnieuw platgebrand door de legers van Filips de Goede.
Die van Aalter lieten zich anderzijds ook niet onbetuigd en van hen
ging in ieder geval een merkwaardige
«repressie s> uit, ditmaal niet tegen
Vlaamsgezinden m a a r wel tegen
« franskiljons ». Dit zat hem zo : even
voor de definitieve afrekening met
Napoleon kwamen de geallieerde legers Gent binnen (wij schrijven februari 1814) en onmiddellijk na het
vernemen van dit nieuws trok het
Aalterse gepeupel naar de woningen
van de door de Fransen aangestelde
overheidspersonen, onder meer die
van meier Van Doorslaer, waar het
huis volledig geplunderd en verwoest
werd en verder ook naar de woningen
van de adjunkten die hetzelfde lot
ondergingen. Hij liep echter niet allemaal zo goed af als bijvoorbeeld
voor de repressie-drijvers van na de
twee jongste oorlogen. De belangrijkste aanstokers kwamen zelfs voor de
rechtbank en werden tot zware straffen veroordeeld, die echter vrij spoedig opgeheven werden. De gemeente
Aalter werd zeer zwaar beboet, zodanig zelfs dat zij niet in staat was te
betalen en na lang palaveren een
overeenkomst met de « slachtoffers »
afsloot
Vele gemeenten in Vlaanderen vieren met veel tierheid en pronk de
verjaardagen van hun vijfhonderdjarig of achthonderd jarig bestaan. Aalter zou doodgemoedereerd de verjaring van zijn tweeduizendjarig en
zelfs ouder bestaan kunnen vieren.
Schriftelijke bewijzen zijn er natuurlijk niet, die dateren uit 840, n a m e lijk uit een schenkingsakte van

Lodewijk de Vrome, maar wel zijn er
de getuigen mt de umenvelden.
In 1952 werden op de wijk Oostergem door Marcel Smessaert bij het
ontzaveleh van zijn akker, twee aarden potten gevonden die verbrande
beenderresten bevatten. De man
schonk er niet veel aandacht aan, t e meer daar de potten gebroken waren.
Een tijdje later werd echter een bijna gave urne blootgelegd, waarop een
universiteitsstudent p r o f e s s o r De
Laet naar Aalter ontbood. In de loop
van de volgende jaren werden nog
meerdere potten opgegraven en einde
1953 waren er reeds een twintigtal
ontdekt. De onderzoekingen wezen
uit dat men hier te doen had met
graven afkomstig van Kelten die aan
lijkverbranding deden. De overschotten werden — samen met stukjes
houtskool — in de aarden potten gedaan en begraven, waarbij soms ook
een schaaltje werd gevoegd, een zogenaamde « bijgave ». De te Aalter
begraven doden moeten niet bijster
welstellend geweest zijn, dat viel af
te leiden uit het feit dat de bijgaven
niet bijzonder talrijk waren en dat
zij slechts bestonden uit enkele primitief gebakken aarden bekertjes. De
gevonden urnen waren overigens van
verschillende makelij : sommigen waren ruw gebakken, anderen hadden
een gladde en mooi-gevormde wand,
terwijl weer andere versierd waren
met inkervingen of vingerafdrukken.
Een grondige ontleding door deskundigen liet toe de ouderdom van de
beenderresten te schatten. Luidens
het verslag stierven deze mensen over
het algemeen zeer jong, zowat tussen twintig en dertig jaar. Slechts
een enkele moet de ouderdom van onveer veertig jaar bereikt hebben. In
enkele gevallen ging het om kinderen
gaande van twee tot twaalf jaar oud.
Het grafveld zelf stamt naar alle
waarschijnlijkheid uit de achtste
eeuw voor onze tijdrekening en behoort tot de « urneveldkultuur » die
ontstond tussen het einde van de
bronstijdperk en het begin van de
ijzertijd, toen grote volksverhuizingen plaatsvonden. De ontdekking te
Aaltert bewees dat deze kuituur in
Vlaan(leren veel meer westwaarts was
doorgedrongen dan
oorspronkelijk
aangenomen werd.
Andere sporen van vroegere bewoningj onder meer door de Romeinen,

werden gevonden onder de vorm van
munten en aardewerk. Aalter lag
trouwens aan een heirbaan die van
Gent naar Brugge voerde en waarvan
resten werden gevonden in de Aaltertse Sterrestraat.
Op verkeerstechnisch gebied is Aalter steeds een curiosum geweest.
Lange tijd ging alle verkeer en vervoer immers te water langs de vaart,
hetzij per schip, hetzij per paard. Zo
voer in de zeventiende ee_uw regelmatig een marktschip n a a r Gent en
Brugge, tot driemaal toe per week.
Bovendien was er een goed onderhouden vervoer met
paardenwagens
en een rustplaats voor de koninklijke
paardenposterij. Ook op 't gebied van
spoorwegen waren die van Aalter wat
daar. Toen in 1838 de spoorlijn GentOostende werd geopend, behoorde de
gemeente tot de drie enige stations
tussen Gent en Brugge. Het station
werd spoedig zeer belangrijk : reeds
tijdens de eerste negen maanden na
de opening werden meer dan 22.000
reizigers genoteerd of gemiddeld 75
per dag.
Waren die van Gent destijds af-
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gunstig op die van Brugge en kwamen zi] hun woede gedeeltelijk te
Aalter botvieren, dan waren die van
Tielt deze maal afgunstig op Aalter,
vermits zij destijds een verzoekschrift bij de kamer van volksvertegenwoordigers indienden, vragende
dat de spoorlijn over Aalter zou opgebroken worden en via Tielt aangelegd !
Tegenwoordig is er nog heelwat
overgebleven van de oude bossen die
ontstonden uit het Bulskampveld, onder de vorm van landgoederen, wat
voor Aalter ontegensprekelijk een
toeristisch patrimonium uitmaakt.
De bebossing vindt men vooral in
de westelijke richting n a a r Bellem toe
en in de omgeving van Maria-Aalter
waar ook de Kranepoel gelegen is,
ongetwijfeld het schoonste meer van
Oost-Vlaanderen en waarschijnlijk
van gans ons land. Het omvat ongeveer twee en twintig hektaren, gevat
in een kader van naald- en loofbossen. Er zijn drie eilandjes in deze (ter
plaatse de Krompoel genoemde) vijver, een onvergelijkelijk oord voor
natuurliefhebbers, kunstenaars, vis-

sers en watersportliefhebbers. Het
meer is echter m a a r langs een zijde
te bereiken en h a a s t niet toegangkelijk voor het publiek omdat de eigen a a r s de toegang verbieden. Deze (2)
eigenaars, die elk ongeveer de helft
van het landgoed bezitten, lieten bovendien een dam dwarsdoor het meer
aanleggen om h u n gebied af te palen !
Een ongehoorde aanslag op een brok
natuurschoon dat enig is in deze kontreien en die trouwens van aard is
om gans de vijver tot een onooglijk
moeras te herschapen. Pogingen werden aangewend door de kommissie
voor landschappen en monumenten,
nadien door de bestendige deputatie
van Oost-Vlaanderen die de zaak
zelfs voor het gerecht bracht, evenwel uiteindelijk zonder rezultaat.
Verkavelaars opperden zelfs het plan
om het meer midden in uit te diepen
en met de aldus verkregen grond de
oevers dicht te maken en geschikt
voor verkaveling ! De vertegenwoordigers van de V.U. in de provincieraad
houden zich intussen met deze zaak
bezig en zullen niets ongemoeid laten om dit enig gebied te doen openstellen voor het toerisme en om te
beletten dat de grondspekulanten hun
slag zouden thuishalen.
In de naaste omgeving van de
Kranepoel liggen andere landgoederen die een bezoek waard zijn. Zo ondermeer het Loveld dat echter tot een
rezidentiewijk
werd
omgevormd
waarin nogal wat franskiljons uit
Gent hun paleis-villa's hebben. Even
mooi is de omgeving van Maria-Aalter met zijn uitgestrekte bossen en
een merkwaardig kerkje.
Een ander aantrekkingspunt wordt
gevormd door de «Oude v a a r t » , een
overblijfsel van de vroegere vaart
tussen Gent en Brugge en waarvan
een bocht werd rechtgetrokken. De
natuur deed de rest met het afgesloten deel. Opmerkenswaard zijn hier
de oeverzwaluwen die hun nesten in
deze omgeving komen bouwen, een
omgeving waarin deze vogels trouwens een overvloedig aas kunnen
vinden benevens de rust die zij begeren
Ten laatste is er ook nog het openluchtcentrum Nobelstede, een vrijgoed
dat in zijn oorsprong teruggaat tot
1513 en dat thans tot onspanningsoord werd omgevormd met uitgebreide speeltuin, neerhof, kampeer- en

sportterreinen en waarvan de oude
gebouwen herschapen werden tot een
eetgelegenheid in een aloud boerenkader.
fiet kranepöetpaö van de Vlaamse
Toeristenbond brengt de gegadigde
langs deze toenstisch-schone brokjes
en voert bovendien n a a r het hoogste
p u n t van de s t r e e k . Op deze.
hoogte van 26 meter heeft de Vlaamse Toeristenbond uit een oude en tot
dan toe vervallen geraake molen, een
uitkijktoren weten tot stand te brengen mits behoud van het stampkot
of de oliemolen. De ganse uitrusting
van deze vroegere olieslagerij is bewaard gebleven en kan door de bezoeker bekeken worden. Het uitzicht
vanuit deze «toren » is werkelijk de
moeite waard.
Zoals wij m de inleiding z e g d e n
was Aalter vroeger een van de vele
gemeenten in Vlaanderen die men rekende bij de «onderontwikkelde gebieden ». De pendelarbeid behoorde er
tot de gekende plagen. Talloze arbeiders uit Aalter en omgeving gingen
n a a r Gent in de tekstielnij verheid
werken of n a a r Brussel in het bouwvak. In het station werden tot voor
enkele tijd nog bijna 2.000 weekabonnementen uitgereikt richting Gent en
Brussel. Uit een studie van professor
Vlerick van de Gentse universiteit
bleek dat Aalter uitermate goed gelegen was voor de vestiging van nieuwe nijverheden. Aalter is het kruispunt van verschillende belangrijke
wegen : de autosnelweg n a a r Oostende, de grote verbindingswegen n a a r
Kortrijk en Noord-Frankrijk via Tielt
en Deinze en de rijksweg n a a r Knokke die later zal uitgebouwd worden tot
een autosnelweg. Ook de E-3 zal
rechtstreeks aansluiting geven te
Aalter.
Het kanaal Gent-Brugge is op dit
ogenblik bevaarbaar voor schepen
van 600 ton; voor de verdere goede
gang van zaken is het echter noodzakelijk dat het wordt opengesteld
voor schepen van 1350 en later tot
2.000 ton. Ten slotte is er nog de reeds
hoger genoemde spoorlijn OostendeBrussel, zodat alles bijeen gerekend
samen met de aanwezigheid van goede arbeidskrachten, dit een uitstekende bazis vormde voor de vestiging
van industrie.
De aanleg van een nijverheidsterrein van 110 hektaren gaf de uiteindelijke doorslag en sinds de goedkeu-

ring in 1962 werden reeds 70 ha ingenomen terwi]i een investering van
90 miljoen frank gebeurde
Thans
heeft Aalter reeds fabiieken voor de
vervaardiging van ketels en materiaal
voor centrale verwarming
voor de
verwerking van melkprodukten, het
vervaardigen van plastic vormen, van
bouwmaterialen, sierbeton en enkele
meubelfabrieken waaronaei een Ier
grootste van het land Deze laatste,
de meubelfabriek Sturzo veivaaidigt
niet minder dan vijftig s aapkamers
per dag en heeft een overdekte werkplaatsruimte van 18.000 m2 De geschiedenis van de opbouw van dit bedrijf is het zoveelste bewijs van
Vlaamse durfkracht en kunde Het
was immers vader Sturtpwagen i i e
na de oorlog als eenvouoig s c h n i n werker, samen tnet zijn vier zo'ien
aan de vervaardiging van eenvoudige
keukenbufetten begon, ergens m een
kleine werkplaats. Enkele jaren nadien slaagde hij erin de gebouwen
van een spinnerij die bankroet was
gegaan te kopen en op korte tijd het
bedrijf uit te bouwen tot wat hoger
beschreven werd.
Binnenkort komen nog andere m dustriën zich te Aalter vestigen, zo
onder meer een matrassenfabriek die
geleidelijkaan 3.500 man zal tewerkstellen en ook een bedrijf voor d^
produktie van veevoeders. Schattingen laten voorzien dat Aalter, t h a n s
een gemeente met 8.300 inwoners, in
een tijdspanne van vijftien jaar zal
geroepen zijn om 25.000 ingezetenen
te herbergen. Een en ander toont a a n
dat een politiek — zoals zij steeds
door ons werd voorgestaan en geprcH
pageerd — om plaatselijke nijverhe-*
den te vestigen waar dit verantwoord
is, zeer goed kan renderen en dat op
die wijze het werk in eigen s t r e e t
werkelijkheid wordt. Dan dient e c h i
ter de overheid het belang van heü
eigen volk m te zien en niet te hanR
delen zoals het te Aalter toch ooK
weer eens moest gebeuren toen een
Amerikaans bedrijf zich voor vestiging aldaar uitsprak en toch met alle
middelen naar Wallonië werd gedreven o.m. met het vooruitzicht van b e tere kredietvoorwaarden. Uiteindelijlc
zijn de Amerikanen het been gaan
stijf houden en hsbben Aalter verkozen. Maar aan de Belgische regering zou het niet gelegen hebben...
Staf De Lie
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BOEKENBEURS

In 1932 is in Antwerpen de eerste « Boekenbeurs » gehouden, ingericht door de
« Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen ». Het juiste bezoekersaantal is in die jaren en achteraf nooit bekend geweest.
Sedert enkele jaren weten we dit wel. In 1958 telden we 38.000 bezoekers. Vorig
jaar waren het er 70.234. Deze stijging van het aantal bezoekers is zonder twijfel
ook een maatstaf voor de stijging v.d. belangstelling voor het boek in 't algemeen.
Dit jaar werd de Boekenbeurs geopend op 30 oktober : ze blijft tot volgende
week donderdag.
Cijfers ? Er zijn dit jaar 33 stands. Dit betekent de vertegenwoordiging op de
« Boekenbeurs » van ca. 250 Vlaamse en Noordnederlandse uitgeversfondsen. Het
aantal aanwezige verschillende titels mag geraamd worden op 10.000. Het aantal
exemplaren : méér dan een kwart miljoen.

Het aantal programmapunten is,
vergeleken bij vorig jaar, aanzienlijk
uitgebreid : er zijn een 30-taI lezingen, voordrachten en plechtigheden
allerhande ingeschreven.
Aan te stippen valt, dat de weekvoordrachten in stijgende mate worden bijgewoond door scholen onder
geleide, die vaak van heinde en verre worden aangevoerd met autocars.
De leerlingen worden ook in toenemende mate belast met taken en opdrachten die zoekwerk vergen op de
beurs zelf
Naar het voorbeeld van wat reeds
te Brussel gebeurt, worden dit jaar te
Antwerpen ook middagvoordrachten
ingericht in de voordrachtzaal van de
Stadsfeestzaal.
De beide referenda (referendum
van de Vlaamse letterkunde - refe-

rendum Vlaamse jeugd- en kinderboek) waarvan het eerste wordt ingericht in samenwerking tussen de
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en de V.B.V.B., worden ingericht om ter gelegenheid van de jaarlijkse « Boekenweek » de aandacht te
vestigen op verdienstelijk werk van
Vlaamse prozaschrijvers, essayisten,
dichters^ schrijvers voor de jeugd (tijdens het voorafgaande jaar verschenen) en daardoor mede te bereiken,
dat op het gehéél van de literaire
productie en de productie voor de
jeugd in Vlaanderen de schijnwerper wordt gericht.
Dit jaar werden bekroond in de
reeks « proza » :
Frank Liedel met een keiharde zederoman «De Kapersbrief >. Dit
werk, uitgegeven bij Heideland, werd

TONEEL TE 8BUSSEL
BEURSSCHOUWBURG

Op tekst van Louis Verbeeck
en Jef Burm en op muziek van
Jef Vanden Berg, gaat thans in
de Beursschouwburg,
onder de
regie van Kris Betz, « Allo Sjoe »
a show for two. Volgens Verbeeck
hebben zij allen getracht « snapshotterig in het leven van twee
mensen te gaan staan en er wat
over te vertellen ». Niet zoveel
zaaks op zichzelf, maar zo ongedwongen, spontaan, gemoedelijk
en ondeugend verteld dat het een
plezierig iets is gewonden, feitelijk geen show, noch kabaret,
noch toneelstuk, maar een reeks
schuif jes met liedjes, die alle zeer
geslaagd zijn en een geheel vormen dat als voorbeeld kon dienen. Dat het inslaat is duidelijk
gebleken en zowel aan de simpele, maar treffende tekst te wijten
als aan de vlotte regie en last not
least aan de twee artiesten : Denise Deweerdt los en lenig, als
steeds flink bij de pinken, een
waardevol klankbord voor Jef
Burm, die we nog nooit zo op
dreef hebben gezien en die zich
als een zeer knap akteur laat
kennen : zijn spel en mimiek
werken aanstekelijk, soms is hij
aangrijpend-tragisch, altijd echt,
van menig tafereeltje of liedje
maakt hij een pareltje : «Ik ben
je Hartekijn » bv. zal ons steeds
bijblijven.
Het verschil tussen
deze twee artiesten,
die beiden
grote capaciteiten hebben, ligt
hem hierin dat Jef Burm het publiek vergeet en zodanig in zijn

spel opgaat dat hij voor zichzelf
speelt en er door ontroerd geraakt, terwijl Denise Deweerdt
dikwijls aan het publiek denkt.
De samenwerking
van Jef
Burm, Denise Deweerdt, Louis
Verbeeck,
Jef Vanden Berg en
Kris Betz heeft een merkelijk
rezultaat
bereikt :
hartelijk
bravo !
Talrijke opvoeringen zijn nog
voorzien in november
in de
Beursschouwburg.
Daarna mag
« Alia Sjoe » gerust de ronde van
Vlaanderen beginnen. Alleen: voor
dergelijk geslaagd werk had men
een betere titel mogen bedenken.
• Af

« Verhalen om te vertellen » is
een spel van de Argentijn Oswaldo Dragun. Het bestaat uit drie
korte schetsen uit het dagelijks
leven : « Pestepidemie in ZuidAf rika », dat het
gewetenloze
winstbejag aan de kaak stelt, samen met de minachting van zekere kringen tegenover de negers;
« De Hond », waarin de schrijver
een nogal fantazierijk beeld ophangt van de plaag der werkeloosheid; en een liefdesverhaal (het
langste van de drie), origineel ten
tonele gebracht, maar erg konventioneel en ouderwets wat het
gegeven betreft, nl. hoe twee
jongelui mekaar zullen krijgen,
met, naast enkele poëtische tafereeltjes, tal van banale en versleten motieven.
Toneel is o.i. anders. Het gaat
hier, zoals de auteur zelf zegt om
«' verhalen die verteld
worden»
en de voordrachtkunst
op het
eerste plan brengen, met de be-

reeds bekroond in de «Romanprijsvraag voor Noord en Zuid » van dezelfde uitgeverij.
Ward Ruyslinck met een satirisch
toekomstvisioen
«Het
reservaat»
(Manteau) dat genadeloos de uitwassen van ons sociaal, kultureel en politiek bestel hekelt maar dat in zijn
karikaturale vertekening wel over
zijn doel heenschiet.
Piet van Aken met « De jager, niet
de prooi» (Ontwikkeling), meer een
novelle dan een roman; het verhaal
van de tocht van een ex-Koreastrijder in zijn geboortestreek, op zoek
n a a r het ware wezen van zijn overleden vrouw : een psychologische thriller die de traditionele elementen, van
het speurdersverhaal verbindt met 'n
diepgaande psychologische ontleding,
geschreven in het verzorgd, gestileerd
proza d a t Van Aken kenmerkt.
In de reeks « essay» werden twee
werken verkozen :
« Geschiedkundige opstellen » van
prof. dr. J. Dhondt (Ontwikkeling) en
«Geschiedenis voor mensen» van
Karel van Isacker s.j. (Nederlandse
Boekhandel), een werk dat geschreven werd vanuit de bekommernis om
de geschiedschrijving toegankelijk te
maken voor bredere lagen.
In de reeks « poëzie » werd slechts
één werk bekroond : « Azuren holte »
van Jos De Haes (Desclée de Brouwer).

doeling het publiek in de aktie te
betrekken.
Hilde Sacré, Jaak van Hombeek, Hugo vanden Berghe en
Raymond Bossaerts van « Toneel
Vandaag » hebben dit moderne
werk goed verdedigd.
Elke zondagavond geeft Will
Ferdy zijn « one man show 1966 »
in de Beursschouwburg, een show
die we, zowel wat de inhoud als
de voorstelling ervan betreft, als
de beste aanzien uit zijn repertorium.
In een zeer fluks tempo, met
zwier,
schwung
en
fantazie,
wordt het programma afgewerkt:
een hele avond liedjes
en nog
eens liedjes, afgewisseld luimig,
koddig, ernstig poëtisch, verhalend, gevoelvol, ook wel een paar:
gewoon, banaal, gezocht, maar
steeds vertolkt met talent en
geestdrift.
Als afwisseling brengt htj enkele moppen (zeer weinig, want
ze zijn uit de mode, zegt Ferdy
zelf), een paar nummertjes
als
mime (zeer geslaagd), een korte
schets (minder gelukkig) drie gedichten, zoals kinderen ze plegen
voor te dragen (kostelijk!),
de
nabootsing van een fan-idool en
van Mariene' Dietrich
(uitstekend !).
Met deze gevulde avond, die
getuigd van grote virtuositeit, levert Will Ferdy het bewijs een
all-round showman te zijn.
K.V.S.

Lope de Vega, ds auteur van
« De Mirakelridder », is de meest
produktieve
toneelschrijver
uit
de wereldliteratuur.
Hij is de
schepper van het Spaanse nationale drama; zijn « Dorp in Vlammen » bv., een dramatisch manifest tegen het menselijk onrecht,

Het « referendum Vlaams Jeugd- en
Kinderboek» kende vijf bekroningen:
Rose Gronon met « Gouden Regen >
(J.B. Wolters), Marnix Gijsen m e t
« Van een kó.t die veel pretentie had »
(Diogenes-Boekhandel), de gekende
tekenares Lie met «Prins Oeki Loeki»
(Lan 100), René Siruelens met «Duel
met Fortuna » (Van Belle) en P. Vansecan samen met J. Busschaert met
« Relaties tussen plant en dier » (De
Sikkel).
Onvermeld mag zeker niet blijven
de toekenning van het Gulden Boek
aan de Roeselaarse luitenant Jodts.
Het Gulden Boek is een onderschelding die toegekend wordt aan personen, groepen of instellingen die zich
speciale verdienste hebben verworven
bij de verspreiding van het boek. Luitenant Jodts, die opvoedingsofficier
is bij een geniebataljon in Duitsland,
organiseerde te Kassei op eigen
kracht en met schitterend resultaat
een boekenbeurs.
Sedert enkele jaren organiseert de
V.B.V.B. bij het publiek een «referendum » waarbij het erop aajikomt
de meestgelezen Vlaamse auteur en
zijn meestgelezen titel aan te duiden.
De auteur met het hoogste a a n t a l
stemmen, krijgt dan de « Prijs van de
Vlaamse lezer > toegewezen (laureaten van vorige jaren waren achtereenvolgens : Maria Rosseels, Aster
Berkhof en Ward Ruyslinck).
Voor het publiek dat tot de a a n duiding bijdraagt, zijn aan de deelname voor 25.000 fr aan prijzen verbonden (aankoopbons voor boeken).
De Boekenbeurs is tot en met 11'
november alle dagen toegankelijk van
10 tot 19 uur. De inkomprijs bedraagt
2 fr. Kinderen en scholen onder geleide hebben vrije toegang. Het b i j wonen van lezingen en voordrachten
(voordrachtzaal van de Stadsfeestzaal) is vrij.

werd door de Sovjets (400 jaar
later!)
tot een
kommunistisch
revolutiedrama omgewerkt!
Hij
was een meester in het observeren van de handelingen van de
mensen en in het uittekenen van
hun zeden en gewoonten; daarvoor hoefde hij slechts twee personages en een hartstocht (liefde,
haat, jaloersheid, bedrog e.d.) die
als drijfveer voor het stuk moest
werken.
In de « Mtrakeibidder » — een
van zijn gewaagde komedies met
degen en mantel — heeft hij niet
alleen een Spaans figuur met lokale kleur geschapen, maar een
type dat over de gehele wereld te
onderkennen is : de lichtzinnige,
roekeloze, vermetele, ja zelfs brutale en onbeschaamde
flierefluiter zonder skrupules, die steeds
als door een mirakel gered wordt.
Deze mirakelbidder zal slechts
ten onder gaan wanneer hij zich
door oplichterij op het pad van
de misdaad begeeft, waarmee de
auteur zijn held tot een bespottelijk avonturier maakt en de valse
hoop op mirakels persifleert. Het
is echter een open vraag of dit
werk — met zijn terzijdes en toespraken tot het publiek, het voortdurend heen en weergeloop, geroep en getier, krakeel en ruzies,
scheldpartijen
en gevechten —
nog tot onze tijd behoort.
Voor de titelrol werd 'n beroep
gedaan op Paul Cammermans, die
vroeger aan de K.V.S. verbonden
was en thans in Nederland verblijft; rad van tonn en zwierig
van spel, inkarneert hij een volkomen mirakelbidder. In de grote
bezetting,valt verder niemand op:
de aderlating die het gezelschap
heeft ondergaan door het vertrek
van enkele van de beste krachten,
laat zich duchtig gevoelen.
J.V.
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Een week voor de officiële opening van het lopend akademisch jaar te Leuven
door de Waalse Rektor, ontketende het K.V.H.V. een kampanje die de verhouding tussen het Verbond en de academische overheid in de omgeving van het
vriespunt bracht. We publiceren hier het basisdocument van het Verbond der
Vlaamse Academici waarop deze aktie gebaseerd is en dat nogmaals de noodzaak
onderstreept van een autonome Nederlandse universiteit in Leuven en van een
principiële verklaring van de academische overheid over de overheveling van de
Waalse afdeling naar Waver.
De « Katholieke Universiteit » te
Leuven is een element van verfransing en vormt, samen met Brussel,
een ernstige bedreiging voor VlaamsBrabant.
Wat h a a r inrichting en de geest
van h a a r beleid betreft Is het een
Franse instelling, al werden er een
drietal jaren geleden « Vlaamse >
lakulteiten
opgericht en
zekere
struktuurhervormingen in h a a r beheer en bestuur doorgevoerd.
Zij blijft een Franse instelling, alhoewel het overwegend aantal van
h a a r studenten nederlandstalig is
en de Walen er slechts een minderheid uitmaken.
Op 1 februari 1965 waren er op
18.119 ingeschreven studenten 16.389
Belgen.
Hiervan waren er op de Nederlandse taalrol 9.484 en op de F r a n se taalrol 6.905, dus 2.579 <Vlamingen»
meer dan «Walen».
Daarenboven is deze Franse instelling door h a a r geografische ligging een gevaar voor Vlaams-Brabant.
1. De eigenlijke Raad van Beheer,
in het Staatsblad van 11 okt. 1962
« inrichtende overheid > genoemd,
wordt gevormd door het Kollege van
de Belgische Bisschoppen Deze hebben altijd inzake hoger onderwijs

!l

il<

een Belgische unitaire politiek met
franstalig overwicht gevolgd; zij
volgen die nu nog. Ze zijn in dit opzicht meer konservatief dan de Belgische regeringen, die n a 1930 een
volwaardige nederlandstalige Universiteit in Vlaanderen hebben opgericht en uitgebouwd.
Kon men nog aannemen dat Leuven toen - d.i. in en onmiddellijk n a
1930 - om financiële redenen deze
splitsing en overheveling der F r a n se afdeling n a a r Wallonië niet kon
doorvoeren, dan geldt dit argument
nu niet meer : het overgroot gedeelte van h a a r budget wordt gespijsd
door ruime staatssubsidies. Achtte
zij zich toen nog verplicht rekening
te houden met de wensen of opvattingen van sommige (niet alle!) m e cenassen, dan valt dit argument
thans grotendeels weg, gelet op de
geringe omvang van deze bijdragen
ten opzichte van het globaal budget.
2. Daarnaast is er de zgn. « Algemene Raad > (soms ook « Grote
Raad » geheten) waarin op de 14
leden 6 nederlandstaligen zetelen.
Twee van deze nederlandssprekenden zijn priesters (onder de franstaligen is er geen enkel priester).
3. De Rektor
Magnificus, een
priester, is een Waal.
4- De twee Pro-Rektoren zijn insgelijks priesters Met de wens geuit
door de fakulteiten dat in de toekomst een leek als Pro-Rektor zou
aangesteld worden, werd bij de jongste benoeming van een Pro-Rektor
geen rekening gehouden. Men zegt
dat de reden is : « een priester is
meer geneigd de visie van de eigenlijke Raad van Beheer (het Belgisch
Episkopaat)^ te volgen wanneer het
om taalpoiitieke
aangelegenheden
gaat »; sankties tegen een leek in
geval van konflikt zouden te veel
opschudding kunnen verwekken.
5. De zgn. « Raad van Beheer »,
doch die in feite slechts een « Dagelijks Bestuur » of « Uitvoerend Ko-

top. Vlaamse vooraanstaande proffen
worden niet ingelicht.
6. Zelfs in de « Rektorale Raad »
zijn de Vlamingen in de minderheid,
gelet op het feit dat de Rektor Magnificus een Waal is en de hoofdbibliotekaris ook een Waal is.
De zgn. « splitsing » die onlangs
doorgevoerd werd is geen oplossing
en meer schijn dan werkelijkheid.
Het enige schijnbaar positieve result a a t is dat er nu « Vlaamse » dekanen verkozen en benoemd worden en
dat de diskussies in de fakulteitsvergaderingen alsook de briefwisseling
in het Nederlands resp. het Frans
gevoerd worden. Enige macht in het
algemeen beleid lïebben de fakulteitsraden niet.
De katholieke Universiteit te Leuven is Frans van geest, en oefent een
verfransende invloed uit op het
openbaar en sociaal leven in h e t
Leuvense.
1. Dit is zo alleen reeds door de
aanwezigheid in het Leuvense van
een steeds talrijker wordende schaar
franstalige families van professoren,
assistenten, werkleiders en bedienden, die systematisch weigeren - nu
meer dan ooit - om zich in de gemeenschap van hun Vlaamse gaststad te integreren.
2. Ook door de aanwezigheid van
duizenden franssprekende
studenten.
3. Daarbij komt de anti-Vlaamse
houding van de Universiteit zelf h a a r leiders en h a a r bestuur :
a) De universiteit eerbiedigt de
taalwetgeving niet :
1. Zij gaat voort in h a a r publikaties en franstalige briefwisseling de
oude Franse benamingen, die officieel niet meer bestaan, te gebruiken. Nieuwe straatnamen, in nieuwe
wijken, die dus nooit een Frapse benaming gehad hebben, worden door
h a a r vertaald (Boskantlaan - Avenue de la Lisière!).
2. De Vlaamse zieken van het SintPietershospitaal worden nog altijd
toevertrouwd aan vlaamsonkundige
dokters en personeel. Alhoewel de
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht
op 9.2.65 de onwettelijkheid van deze
onsociale toestand vaststelde, weigert de Kaholieke Universiteit te
Leuven de taalwetten toe te passen.
b) De Universiteit eerbiedigt de
eentaligheid van het Vlaamse land
niet :
1. In het h a r t van Leuven werd

sel wel op de lijst van de Front des
Francophones opkomen, nl. prof.
Lagasse. Hij werd niet ter verantwoording geroepen bij de Rektor;
integendeel hij werd door de Rektor
in 't publiek hartelijk gelukgewenst
met de uitslag van de FDF-lijst bij
de parlementsverkiezingen van 23
mei 1965.
d) Ook tegenover de studenten
neemt de akademische overheid een
andere houding aan, naar gelang
het Vlammgen of Walen zijn. Ten
tijde van Hertoginnedal werd een
Vlaamse studentenbetoging voor de
eentaligheid van Leuven en tegen de
Franse kastescholen door de akademische overheid verboden; rond dezelfde tijd werd een Waalse studentenbetoging voor de tweetaligheid
van Leuven en voor de Franse kastescholen post factum « afgekeurd ».
e) Onrechtstreeks wordt het kultuurleven in Leuven meer en meer
Frans georiënteerd door de ongewoon talrijke franstalige toneelopvoeringen en lezingen die in de stedelijke schouwburg plaats vinden.
De geografische ligging van de
franstalige Universiteit te Leuven is
een gevaar voor Vlaams Brabant.
De afstand tussen de oostelijke
verfransingshaarden
bij
Brussel
(Wezenbeek-Oppem) en de westgrens van Heverlee bedraagt nauwelijks 10 km. Precies in deze gemeente richt de Universiteit, naast de talrijke bestaande, steeds nieuwe gebouwen op. De toekomstige autoweg
Brussel-Luik zal ook door dezelfde
gemeente lopen, , op 6 km. afstand
van Wallonië. Dezelfde autoweg, met
een speciale op- en afrit naar de
universitaire gebouwen, loopt recht
n a a r Sint-Lambrechts-Woluwe, waar
de Universiteit ook weer tegen de
taalwet in (vermits Groot-Brussel
wettelijk tweetalig is) een afdeling
van de Waalse fakulteit voor geneeskunde wil oprichten. Langs deze autoweg zal de franstalige Universiteit
van Leuven op nauwelijks 15 minuten van
Sint-Lambrechts-Woluwe
gebracht worden.
Het gebied tussen Leuven en taalgrens (Heverlee, Oud-Heverlee, Vaalbeek, Blanden, Haasrode)
wordt
steeds dichter bezaaid met villa's van
Waalse en Brusselse professoren van
de Leuvense Universiteit. Sommige
feiten wijzen op een meer dan toevallige Waalse nederzettingspolitiek
in deze streek die, indien de Waalse
afdeling Leuven niet verlaat, een
tweede
Sint-Genesius-Rode
kan
worden.
Indien de franstalige Universiteit
niet naar een centrum van Wallonië
overgebracht wordt, is heel het gebied tussen Brussel, Leuven en taalgrens rechtstreeks door verfransing
bedreigd.

WANNEER EEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT IN WALLONIË?
mitee » is en die geen principiële
beslissingen van algemeen beleid kan
nemen zonder akkoord van het episkopaat, bestaat uit vijf leden :
a. De Rektor Magnificus : een
Waai uit het bisdom Doornik.
b. De Pro-Rektor van de franstalige aMeling, een Waal uit het bisdom Namen.
c De Sekretaris-Generaal van de
franstalige afdeling, een Waalse leek
uit het Naamse.
d. De Pro-Rektor van de nederlandstalige afdeling.
e. De Sekretaris-Generaal van de
nederlandse afdelmg, een leek.
Dit betekent dat in dit orgaan, dat
op dit ogenblik een belangrijke rol
speelt in het dagelijks beheer van
de Universiteit, de Vlamingen altijd
in de minderheid zijn.
Voorts is de taakverdeling tussen
de Sekretarissen-Generaal niet vertikaal, maar wel horizontaa.l geschied- Prof. De Jonghe (Ndl.) beheert de ganse financiële sektor, terwijl Woitrin (Fr.) de ganse administratie en de benoemingen onder
zijn bevoegdheid heeft
Het Waalse toptrio kontroleert en
censureerj alle informatie aan de

een franstalige parochie opgericht
ten behoeve van haar franssprekend
personeel.
2. In de gebouwen van de Universiteit wordt een speciale franstalige
administratie onderhouden ten behoeve van de Waalse en Frans-Brusselse kolonie.
In Heverlee werd een
Franse
school door haar - op haar kosten,
d.i. onrechtstreeks met staatssubsidie - opgericht.
4. Geruchten doen de ronde dat
de Universiteit de School der Broeders van de Christelijke Scholen aan
de Brusselse Poort gedeeltelijk zou
overgenomen hebben; is dit met het
oog op het openen van een franstalig kollege voor jongens ?
c) De Universiteit verzet zich t e gen het feit dat haar professoren
zich zouden uitspreken voor de eentaligheid van de Vlaamse gewesten.
Een professor die ten tijde van
« Hertoginnedal » een motie in die
zin goedkeurde werd ter verantwoording bij de Rektor Magnificus geroepen.
Anderzijds mag een lid van het
Leuvense professorenkorps .te Brus-

De aanwezigheid van deze Franse
Universiteit te Leuven is een gevaar
voor het Vlaams kara,kter van Leuven, van Vlaams Brabant en meteen
voor alle Vlamingen.
Splitsing in twee Universiteiten ter
plaatse, met twee Rektoren, twee
administraties is geen oplossing; het
blijft een gevaar, ja het vergroot nog
dit gevaar door de vestiging van een
zelfstandige eentalige Franse gemeenschap in een Vlaamse stad. Het
onverwijld overhevelen van
alle
franstalige fakulteiten
(niet alleen
deze van geneeskunde) naar Wallonië en niet naar Brussel, is de enige
aanvaardbare oplossing.
De Leuvense Universiteit staat of
valt thans met de staatssubsidies;
het ?eld van de Vlamingen mag niet
langer tegen henzelf gebruikt worden.
De staat heeft twee Universiteiten : waarom de Kerk dan niet?
Er is een precedent : Philips II
richtte in 1562 in de Spaanse Nederlanden naast, de Leuvense Universiteit een andere voor zijn Waalse-onderdanen op, nl. te Douai.
Waarom zou het Belgisch episkopaat nu hetzelfde niet doen?
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het zelfde Regentsbesluit wordt door
de volgende tekst vervangen :
Geen inkomen genoten hebben,
waarvan het globaal bedrag de som
van 96.500 frank overtreft, vermeerderd met 6.300 frank per kind ten
laste. Het maximum van 96.500 frank
wordt op 106.000 frank gebracht, wanneer het goed gelegen is in een van
de agglomeraties beoogd bij 2e van
bovenvermeld artikel 2.
De met betrekking tot het maximum-inkomen gestelde voorwaarde is
evenwel niet toepasselijk op de mijnwerkers, die toelaatbaar zijn tot het
genot van de bepalingen van het Regentsbesluit van 13 december 1945
inzake de leningen tegen lage rente
aan mijnwerkers uit hoofde van de
aankoop of de aanbouw van een woning voor eigen gebruik,
gewijzigd
door het besluit van de Regent van
10 augustus 1948 en door de koninklijke besluiten van 20 mei 1953, 29
december 1962 en 4 juni 1963.
Het globaal bedrag van het te beschouwen inkomen is gelijk aan het
inkomen vatbaar voor de personenbelasting, hetwelk de aanvrager en zijn
echtgenote behaald of verkregen hebben tijdens het voorlaatste jaar, hetwelk datgene voorafgaat, waarin de
premieaanvraag ingediend wordt. Er
wordt geen rekening gehouden met
het bedrag van de kinderbijslagen.

Door de Volksunie-senaatsfraktie
werd op woensdag 20 oktober een
voorstel van wet ingediend houdende
wijziging van het regentbesluit van
12 augustus 1948 houdende vaststelling van de voorwaarden gesteld tot
het verlenen van g r a t i s premies
voor de aanbouw door het privaatinitiatief van volkswoningen en kleine
landeigendommen.
Het is onbetwistbaar, dat er t h a n s
een zekere stagnatie heerst in het
bouwbedrijf. Zo werden o.m. onlangs
de ovens van steenbakkerijen in de
Rupelsti oek stilgelegd.
De steike verhoging van de grondprijzen en van de bouwkosten maakt
het vele families, vooral jonge gezinnen, zeer lastig om nog een eigen
huis te bouwen. Daarom zou het passen, dat de staat grotere inspanningen zou doen om het verkrijgen van
een eigen huis voor bouwlustige gezinnen te vergemakkelijken. Het toekennen van bouwpremies moet a a n gemoedigd worden, des te meer daar
de door de staat hiertoe verleende
uitgaven volledig terug naar de
schatkist keren onder vorm van belastingen en taksen in verband met
de bouwbedrijvigheid om te zwijgen
over het uitsparen van werkloosheidsvergoedingen.
De eisen aan een woning gesteld
zijn daarbij thans anders dan in 1948.
De indieners zijn dan ook van oordeel, dat volgende maatregelen van
aard zijn om stimulerend te werken
op de bouwbedrijvigheid en om meer
gezinnen toe te laten eigenaar te
worden van een woning :
1. De verhoging van het basisbedrag van de bouwpremies van 25.000
fr naar 45.000 fr. Dit basisbedrag is
inderdaad
onveranderd
gebleven
sinds 1952.
2. Het opvoeren van de inkomstengrens van hen, die de bouwpremie
aanvragen, tot het peil van de grens,
die toepasselijk is bij het in huur nemen of aankopen van volkswoningen.
Het is immers onlogisch hier verschillende inkomstenvoorwaarden op te
leggen.
De indieners stellen daarom voor
de wetsbepalingen als volgt te wijzigen •
Artikel één : In artikel 2, Ie lid van
het Regentsbesluit van 12 augustus
1948, gewijzigd door het koninklijk
besluit van 19 maart 1952. Wordt het
bedrag van 25.000 fr vervangen door
dit van 45.000 fr.
Tweede artikel : Artikel 4, 5e van

In afwijking van het bepaalde bij
vorig lid, moet, ingeval de aanvrager
en zijn echtgenoot sedert minder dan
vier jaar gehuwd zijn, alleen het inkomen van de aanvrager worden beschouwd.
Wordt aangezien als kind ten laste,
het kind, voor hetwelk, op de datum
van het indienen van de aanvraag,
kinderbijslag of wezentoelagen aan
de aanvrager of aan zijn echtgenoot
worden toegekend.
Hebben deze laatsten echter geen
recht op zulke bijslag of toelage, dan
kan de Minister van Volksgezondheid
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VOOR DE
Door de Volksunie - senaatsfraktie
werd op 21 oktober een voorstel van
wet ingediend houdende aanvulling
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
De sociale wetgeving voorziet in de
uitkering van een vakantiegeld aan
de meeste loon- en weddetrekkenden.
In de regeringsverklaring van de
huidige bewindsploeg werd bovendien
de toekenning van verlofgeld in het
vooruitzicht gesteld ten voordele van
sommige gepensioneerden : 300 frank
voor alleenstaanden, 500 frank voor
gezinnen.
De indieners zijn van oordeel dat

dergelijke sociale maatregel eveneens
ten eerste wenselijk is voor personen
lijdend aan langdurige ziekten, voor
werkonbekwamen en voor invalieden,
die rechten genieten op sommige uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid.
De * indieners stellen daarom voor
deze personen een dubbele uitkering
te verlenen voor een periode van 10
dagen en met het oog hierop de wet
van 9 augustus 1963 als volgt te wijzigen :
Enig artikel :
Aan «Titel IV - Hoofdstuk III —
Uitkeringen » der wet van 9 augustus
1963 houdende instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
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ziekte- en
invaliditeitsverzekering
wordt volgende tekst toegevoegd :
« Afdeling 6 - Uitkering van vakantiegeld »
Artikel 61 bis :
Ieder persoon die tussen 1 mei en
30 juni gerechtigd is of wordt op een
«uitkering wegens voortdurende arbeidsongeschiktheid » of op een « i n validiteitsuitkering» heeft recht op
een vakantiegeld gelijk aan tienmaal
de hoogste dagvergoeding die hem
tijdens bedoelde periode werd uitgekeerd.
Dit vakantiegeld zal aan de gerechtigde ten laatste op 15 juli van het
betrokken jaar door de verzekeringsinstelling worden uitgekeerd.
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en van het Gezin oordelen, dat het
kind werkelijk te hunnen laste is, indien zij dat bewijzen.
De boventaepaalde maxima van
96.500 frank - en 106.000 frank zijn
verbonden aan het indexcijfer 110 van
de kleinhandelsprijzen van het Rijk.
Ze worden verhoogd of verlaagd de
Ie van de maand volgend op de periode van twee opeenvolgende m a a n den, waarin het indexcijfer 112,75
punt bereikt of tot 107,25 daalt.
Achteraf w o r d t het in dezelfde
voorwaarden verhoogd of verlaagd
telkens het indexcijfer tijdens twee
opeenvolgende maanden met 2,75 punt
stijgt of daalt ten aanzien van h e t
indexcijfer, dat hetzij de voorgaande
verhoging, hetzij de voorgaande verlaging heeft gerechtvaardigd.
Het bedrag van iedere verhoging of
verlaging wordt bepaald op 2,5 pet
van 96.500 frank of van 106.000 frank,
naar gelang het geval.
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DE GELUIDSBRON
uctnge L/eemstraat 32
AN'I'WKKPEN
Tel : 33.04.95
Uadio
r V
draafjhare radiotoestellen
platendraaiers
Wh
vertegenwoordigen
enkel merken van de hoogste hoedanigheid
— Bandopnemers vanaf 2.250 F
tot 117.000 F
Oft vertoon van deze aankondiging
U speciale
voorwaarden

ANTWERPEN.

genie»

VERHANDELINGEN IN
BINNEN- EN BUITENLAND:

RUDI VAN DER PAAL
Jan Van Rijswijcklaan 62,
A N T V^ E R P E N.
Telefoon : 03/38.91.24.
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óesreiv en, Waals ïïi Wallonll!, unaar de paiïi^ire leiding aan de top k een han^dicap
voor de totale ontplooiing van de paröj &
élk taalgebied.
In sommige GViP-kringen wordt dan ook
gedaolit aan een vleugelautonomie, die in
feite zou neerkomen, op de uitbouw van de
CVP tot een confrontatie van twee zelfstandige zusterpartijen. Er wordt naar precedenten gewezen. De Bond van Grote en
Jonge Gezinnen werd gesplitst in, twee onafhankelijke organisaties, die nauw met
elkaar samenwerken en waarvan de voorzitter, om de twee jaren het voorzitterBchap van de confederatie waarneemt. »

PERSSPIEGEL

H e t Volk

« In de beste huishoudens komen er
twisten, als er geldgebrek is », zegde mijn
wijze grootvader steeds. Uiteraard zullen
die twisten er dan zijn in de minder
goede gezinnen. Het stuift er dan ook
\olop in de familie CVP-BSP in zoverre
dat schoonmoeder Jos Van Eynde reeds
jammert over het einde van België, moest
deze regering vallen. Het zal nog wel
niet zo erg van stapel lopen, hoewel de
echtscheidingsverlangens overal de kop
opsteken. Manu Ruys wil ook maar doorbijten en tot scheiding van bed en tafel
overgaan tussen Vlaamse en Waalse CVP.
Wij leven in een overgangstijd. Bij jonge
mensen vooral, leidt dat tot stormloop,
tegen al wat « van vroeger » is, zelfs in
kringen die verondersteld worden en het
zich zelf toemeten « genuanceerd » te
zijn.

Gazet van Antwerpen

de CVP-leden, van de provincieraad toesprak.
Dat is zeker zijn recht. Maar is dat nog het
geval wanneer Jbiij als volgt spreekt : « Men
moet, en dat is het enig mogelijke heil,
genoeg geesteskracht hebben om er mee in
te stemmen dat de vooruitgang, die voorzeker nodig is, maar niet essentieel, niet
alleen op sociaal gebied maar ook nog bijvoorbeeld op het stuk van de economische
bevordering, tot later wordt uitgesteld ».
Het is ondenkbaar dat een minister aldus
in zijn rol blijft, waar de h. Hanmel uitdrukkelijk had bepaald dat aan het Parlement de eerste inlichtingen zouden worden voorbehouden over de door de regering
op financieel en fiscaal gebied beoogde
maatregelen,. Men kan bovendien niet aanvaarden dat een lid van de CVP-BSP-ploeg
die noodzakelijkerwijze solidair is, twee
'hoofdbestanddelen van de regeringsverklaring en de door partijen genomen verbintenissen inzake de sociale vooruitgang en. de
economische relance van achterop geraakte
gebieden, beslissende redenen voor dé socialistische regeringsdeelneming, met zulk
een ronkende zin wil herzien. »

Tracht wegwijs te geraken in de wriemeling van opvattingen rond de « belastingskwesties ». Slotsom : de patient sukkelt, maar doodgaan zal hij wel niet
doen- Tenslotte betalen de heren zelf de
verhoogde belastingen niet.
« Als men dan de som maakt van de opiRuys meent dat de hele hervorming
nies, komt men tot het erg negatieve revoor het CVP-kongres aangekondigd, een
sultaat dat geen enkele partij, en zelfs
slag in het water zal zijn. Hij hoopt op
geen enkele fractie van de partijen, volledig
achter de regering staat. Wij geloven ecb.-^ Sint Niklaas, om de CVP-tweeling uit
tef niet dal het leven .van der rofeitng-Har* • elkaar' te snijden, volgens het voorbeeld
mei direct gevaar loopt. Een rechtsUeekse van de Bond van de Grote Gezinnen. De
Saeger in zijn gekende argumentatie
aanleiding om het ergste te vrezen is er
niet, om in medicale termen te spreken, tegen het federalisme zou zeggen : « Dat
is een tegengestelde beweging. Sint Nimaar wel lijkt het ons dat de patiënt geen
klaas lijmde de ingezouten kinderen weer
tweede inzinking van die aard zal kunnen
aan elkaar ». Het zal voor Manu dus wel
doorslaan.
een vrome wens blijven.

Standaard

Le P c u p l e
Het Brusselse BSP-blad toornt tegen Je
conservatieve CVP-er Wigny, die te Bergen de Waalse konservatieven naar de
mond is gaan praten.
« De h. Wigny, minister van Justitie, is
eergisteren naar Bergen geweest waar hij

« Ook na doorvoering van de voorgestelde
hervormingen, zal de beslissingsmacht berusten bij het gefedereerde nationale comité, waar de Walen evenveel te vertellen
hebben als de Vlamingen, alhoewel de
CVP een partij is die haar leden en haar
kiezers in overwegende mate in de Vlaamse provincies recruteert. Dat is zowat het
grote bezwaar dat men onmiddellijk ontmoet. En de kritiek wordt verder aangevuld : De CVP moet Vlaams zijn in Vlaan-

AAN DE HOUDERS VAN VOERTUIGEN OPGELET
DEZE BON IS GELD WAARD.
EN DIT VANAF HEDEN TOT NIEUWJAAR : 12 % VERMINDERING OP AL UW
AANKOPEN IN HET HUIS VAN VERTROUWEN
UW BANDSPECIALIST

LOUIS
NOUS
te Sint Niklaas,
Heidebaan 107
T E L : 76.30.01.

u-w versleten banden worden in ons eigen werkhuis herrubberd, met een waarborg tot de laatste
slijtage en dit met de modernste machines.
Alzo krijgt U een prachtband aan 50 % van de
prijs van een nieuwe.

Ook verkoop van nieuwe banden. De beste - Steeds
in voorraad - Uitbalanceren der wielen - Statisch Dynamisch.

AUTOMOBILISTEN
vooraleer te kopen, kom eerst even bij ons, het verbindt U tot niets.
Maar

een

goede

raad

is steeds- goud

waard.

Senator Simoens uit Brugge, is er blijkbaar niet erg op gesteld» op al die inwendige CVP-kritiek. De CVP is niet zo
slecht. De anderen deugen niet.
« Hebben wij de tijd niet gekend dat velen bij ons alles gingen afwegen bij wat
de BSP verklaarde te zijn en te doen. Het
was alles zoveel beter, zoveel moderner, zoveel breder! Dat is nu veel afgekoeld. Maar
nu gaan velen kijken bij de PVV en de
Yolksunie.
Is er grote vernieuwing te bespeuren bij
de Volksunie P Daar heerst kritiek om de
kritiek. Is er daar geen, sprake van vele van
die zogezegde tekorten bij de CVP ? Hoe
dikwijls overdekt daar het fanatisme het
gebrek aan logica ? Dat betreuren wij enkel als Vlaaning en willen nog steeds hopen op solidariteit, rechtschapenheid en
dagelijkse logische houding. »

Oaar wordt in jeugdtg-moderne, maa^
positieve geest een gelukter pogen tot
sintese gemaakt.

Li LIBKE BEL&iaDE
Geeft onrechtstreeks een antwoord aan.
de young lion van Ons Leven. Het M
samen te vatten als volgt. Dissekteer h e t
leven niet te fel, want voor te gespeciali»
seerde brokstukken zet niemand zich in.
« Wie niet weet van waar hij komt, weet
ook niet waarheen hij moet gaan ».
<( Het Volk stort een traan omdat een
vergadering waarop de voorzitter van do
VVB het woord moest nemen er slechts in
lukte een 100-tal studenten bijeen te bretw
gen. Is het zo, klaagt het, dat de studenten
zich niet meer interesseren aan de overbrenging van de franstalige sektie van
Leuven naar Wallonië P
Het zijn zelfingenomen snobs gewordenj
burgertjes met één ambitie : diploma, rijke vrouw en konfortabel home.
Dit portret van de gemiddelde studenf
komt natuurlijk voort uit de woede dat de
gemiddelde student zich niet warm naaakt
voor al die problemen die opgewarmd worden door een hoopje ambitieuzen van het
Verbond. »
Doe voort mannen van het KVHV, maaY
zet uw rationele detailaktie steeds in het
brede kader van een Vlaams-nationale
ontvoogdingsstrijd, anders verschraalt
uw aktiviteit.
Walter Luyten.

zoekertjes

Ons Leven
Een O.L.-scribent doet een kleine duit
in het zakje tegen de. schending van het
Ijzerbedevaartterrein en een grote « ongenuanceerde » (om het zacht te zeggen)
in het debat over wat verouderd is te
Diksmuide.
Ondanks een mooie beginselverklaring
over intellectuele eerlijkheid, komen daar
erg konformistische dooddoeners uit het
gras kijken, in het artikel « Bedevaartweide ».
(( Hiertoe is het noodzakelijk dat het politieke denken losgemaakt wordt van alle
vanzelfspreken.dheid. Wij schrijven bijgevolg zonder taboe. Indien - een studentenblad reeds rekening dient te houden met
de bestaande politieke konstellatie lopen
do. opinies zonder twijfel bij voorbaat reeds
vast. Een rechtgeaardie demokcatisclie tendens mag het enige uitgangspunt zijn.
Eigenlijk weten weinigen waarom ze
daar precies staan. Het zou een sociologisch
uurtje waard zijn te onderzoeken wat tienduizenden voelen op het moment dat ze
de eed van trouw zweren. Het zou dus allemaal wel kunnen een voorbeeld zijn van
verlicht kabaret, als de kontekst niet zo
verouderd was, en als bepaalde veruitwendigingen geen regelrechte clichés waren
van het Dritte Reich.
Ik kan me levendig voorstellen dat, als
een Israëliet op de bedevaartweide stond,
hij voortdurend uitkeek naar het n,ummertje waarop er een jood vergast werd. »
Kijk, dergelijke taal zou juist passen
in een « verlicht kabaret », maar of dat
nog iets te maken heeft met objektieve
wil tot gezondmaking ? Wij meenden dat
nochtans Cuba en China het hedendaags
monopolie bezitten van in Nurenberg afgekeken massademonstraties. Hoewel wij
als « beschaamde traditionelen » steeds
hebben horen zeggen, dat men alleen een
goed flamingant kan zijn na een studiereis in Havana of Peking.

STORM
Is het maandblad van het VNJ. De
tekst van Staf Helsen te Diksmuide wordt
er in herinnering gebracht. Wij geloven,
dat die tekst een betere uitgangsbasis is,
om tot een open gesprek te komen over
eigentijdse aanpassing van de IJzerbedevaart.
« Er zit veel snobishae in het verguizen
van hen die ons voorgingen. Onwetendheid ook, en egoisme. En dit moderne realistische zakelijkheid noemen is je reinste
grootdoenerij.
Er is gelukkig wel een percentage iongeren aanwezig in alle kringen, die zich niet
bedwelmen laten, die de permanentie verzekeren, die in het spoor treden, van hen
die voor romantici zijn uitgekreten, en onder de ogen der farizeeërs voor hun overtuiging hebben geleden — van de tijd der
ijzorgrachten tot vandaag toe. »
Het blad JONG van het Jong-Davidsfonds zouden we de Leuvense pleger van
het O.L-artikel ook willen aanbevelen.

Bijverdiensten verkoop van huishoud»
apparaten (elektrische en andere). Interessante voorwaarden. Schrijven bureel
blad AS 20.
Gevraagd halve gast en leerjongen voor
brood- en banketbakkerij in de Brusselse
agglomeratie. Vrij van zondagmiddag tot
maandagavond. Schrijven bureel blad on»
der AS 22.

DORTMUNDER
Thierbrauhof I
te Leuven
Alle zater- en zondagen
Opper Beieren orkest
Stemming - plezier.
Alle dagen, 's middags en
's avonds beste keuken,
niet duur.
Vanaf 's morgens
tot 's nachts
koud buffet en koffie.
Bijzonder ingericht voor
groepsreizen scholen enz...
Parking voor honderden
autobussen en auto's.
Alles prima verzorgd
en goedkoop.
D O R T M U N D E R
Thierbrauhof il
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima koud buffet.
Open dag en nacht.
Zalen voor vergaderingen,
enz.
Staf Wouters
aan de tapkraan.
DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22 Leuven.
Schoonste bierkelder
Tan het land.
Niet vergeten dat men in
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
drinkt met de 2 Hertjes

DORT THIEKBKALHOf 111
langt autosnelweg Antwei
pen-Aken, Tessenderlo.
DORT THIERBRAUHOF IV
Autosnelweg Aalst,
Café-rest (1000 pi.)
, Ruime parkeergelegenheid
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Kwaliteitsbenzine en gasolie
tegen verminderde prijs !
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BECO

levering van gas- en
stookolie vanaf 1.000 1.
inrichting van benzinestations.

KWALITEIT ! — PRUS ! — BEDIENING !
B E C O p.v.b.a. A n t w e r p e n ,

P a a r d e n m a r k t , 20. TeL (03)32.04.77 - 32.02.10
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BEWECINCSLEVEN
ANTWERPEN
Berchem
Zaterdag 27 november 1965 te
Berchem grote propaganda-(iag :
10 u u r propagandatochl met
m i k r o w a g e n s en kolportage.
Bijeenkomst aan het provinciaal
eekretariaat, Grote Steenweg, Berchem.
15 u u r vertrek aan het provinciaal sekrelariaat van muziekoptocht met vlaggen door Berchem.
Serenade aan Dr H. Goemans,
volksvertegenwoordiger.
Iedereen
kan mee opstappen.
20 u u r groot bal in feestzaal Rubens, Statiestraat 175, Berchem.
Hulde aan Dr H. Goemans met
gelegenheidstoespraak door volksvertegenwoordiger F r a n s Van der
Eist, algemeen voorzitter VU.

h e r i n n e r t e r a a n dat hij zich ter
beschikking h o u d t i.v.m. sociaal
dienstbetoon.
BE STUURS VERKIEZING
Kortelings zullen onze leden bericht ontvangen i.v.m. het kiezen
van een voUallig bestu ui

K!e!n Srsbant
Op een vergadering te Mariekerke waar Senator VVim Jorissen
vragen van de leden beantwoordde in verband m e t de politieke
aktualiteit, werd overgegaan tot
de verkiezing van een nieuw bes t u u r voor de afdeling Klein Brab a n t . Verkozen werden L. Huwels
(Oppuurs),
F.
Peeters
( P u u r s ) , Van
Evercoren
(SI.
A m a n d s ) . J. Joos (Higene). Apoteker Delang (St. Amands") besloten werd h e t b e s t u u r u i t te breiden met kaderleden van de verschillende
Klein-Brabantse
gemeenten.

BerladT
De Volksunie-afdeling richt op
vrijdag 5 november de tweejaarlijkse besluursverkiezing in Kandidaturen moeten i n g e s t u u r d word e n bij gemeenteraadslid Waller
Luyten. Lierse steenweg. Elk lid
of simpatisant kan
inschrijven
voor het mosselsouper dat plaats
vindt diezelfde dag in lokaal W i n kelmans, Melcauwen. Begin te 20
uur.

Borgerhout
Vanat lieden liggen de nieuwe
kiezerslijsten ter inzage bij de
heer J u u l Dillen, Buurtspoorweg\ei 87, Borgerhout.
•
Volksuiiieleden en -sympatisanten die stemgerechtigd zijn en
niet voorkwamen
op de vorige
lijsten, zetten wij d r i n g e n d aan
inzage te nemen of zij n u ingeschreven zijn.

He'-entals
m:

VLAIMSE
NACHT
De Vlaamse n a c h t van de Kempen wordt h e t grootste bal van
hel jaar.
De 13de van de spekmaand november, zaterdag te 8 « u r , zaal
Odeon, Nieuwstraat 97, Herentals.
Er speelt h e t orkest De Domin o ' s 1 Er zingt : TV-vedette Chris
Wijnen 1
Wij rekenen op iedere Vlaming
in de Kempen en ook daarbuiten.

Hoboken
DIENSTBETOON
D h r Pichal, VU-gemeenteraadslid, Heidestraat 293, Hoboken,

Kontich
Wie helpt VN"J-Kontich bij h e t
bouwen van een n i e u w h e e m ?
Spaar uw oud papier, dag- en
weekbladen. Wie heeft er afbraakmateriaal van gebouwen balken,
stenen of d a k p a n n e n , wij komen
h e t ten huize afhalen. Draai h e t
n u m m e r 53.13.52, of schrijf naasAdriaan Vermeulen, Kasteelplein
48, Lint.
NIEUWE
VOORZITTER
De heer Jef Steurs k o n h i e r onmogelijk de taak van voorzitleï
blijven waarnennen.
Daarom heeft h e t plaatselijk
b e s t u u r in overleg m e t h e t arrondissement de heer Marce! Verbeeck verzocht, de taak van waarn e m e n d voorzitter op zich te nem e n tot de besluursverkiezing.
Proficiat voor onze n.icuwe voorzitter, en allen weer geestdriftig
aan de slag.
Voor sociaal dienstbetoon : J
Steurs,
Edegemscsteenweg
87.
Zilda^éjivii. ?de en 445^ wooTVKÏag
der m a a n d of op telefonische afspraak 53.10.27.
GROOT WINTERSiL^
. ,_^,^
Op zaterdag 11 december wordt
door de Vlaamse Kring h e t winterbal gehouden in d e zaal van
h e t Vlaams H u i s « Alcazar », Mechelsesteenweg 22.
Houd deze d a t u m vrij.

HULDE AAN PATER
STRACKE
Op zondag 12 december a.s. w o r d l Paler Stracke negenlig jaar.
Op dezelfde d a t u m zal te 10 u u r v.m. in de zaal Elckerlijk, Frankrijklei 85, Antwerpen, een nationale h u l d e geb r a c h t worden. Tot het i n r i c h t e n d komitee. dal onder leiding
slaat van mevrouw Dosfel, trad reeds een k e u r e van vooraanstaanden uit h e t geestesleven en de Vlaamse Beweging toe.
Tijdens de huidezitting zal het woord gevoerd worden
door : d h r K. Dillen, E.H. Gantois, d r . J ü n g e r h a u s en d r s J.
Van Overstraelen. Verlenen verder h u n m o d e w e r k i n g : Antoon Van der Plaelse, v o o r d r a c h t k u n s t e n a a r : de Zingende
W a n d e l k r i n g St. Norbertus.
Het i n r i c h t e n d komitee roept alle verenigingen en Vlam i n g e n op, om op deze h u l d e aaawezig te zijn.

zijn derde herfslbal in ten voordele van de ((Omroeper Neteland»
onder h e t m o t t o een « Nacht in
Neteland ». Hel orkest (( The Harm o n i u s Band » (9 uitvoerders)
speelt ten d a n s onder de leiding
van L u d Ardger. Zaal van de
Technische school
-Kruisbogenhofstraat. Lier. I n k o m 40 fr.
VERKIEZING
De bestuursverkiezingen van de
afdeling Lier kenden een groot
sukses.
De heren Bouwens en Janssens
resp. afdelingsvoorzitter en sekretaris werden gekozen. De andere
verkozenen Vergauwen, H o u b e n ,
Van Rickstal, Van Eynde en Brioen
zullen na u i l b o u w van een werkschema de andere bestuuTsfunkties onderling bepalen.

Mijlen
Na de « zomerslaap » is afdeling
Nijlen o p n i e u w flink van start
gegaan.
De afdelingsverkiezingen werden vooi*ereid M>et een grootscheepse leclenslag w a a r i n opnieuw m e e r dan 35 nieuwe leden
werden gemaakt.
De uitslag van d e verkiezing
was als volgt : F r a n s Van Dessel. Lode Van Dessel, H e r m a n
Cools, André Siosse, Boni Vekem a n s , Modest Vleminkx, Rene
Gui.
I n een korte rede onderstreepte
a r r . sekretaris Walter Luyten de
noodzaak van de volledige inzet.
Tientallen
hongerige
magen
voedden zich dan, ift afwachting
van die strijd, aan vette h a n e n .

Ramsel
Op vrijdag 22 oktober : VU-leden en sympatisanten gezellig samenzijn i n ons lokaal. Uit h e t
jaarverslag bleek niet alleen d a t
er n o g geld in kas was, m a a r ook
d a t onze afdeling groeit. I n 1965
steeg h e t ledenaantal m e t 30 %.
O n d e r h e t waakzaam oog van 3o
Belmans werd overgegaan tot de
faerkiezing van h e t b e s t u u r ,
9 s y m p a t h i s a n t e n konden h u n
s t e m l u s t niet bedwingen en werden onmiddellijk lid.
Toen volgde een mosseHestijn.

Testelt
Zaterdag 30 oktober 63 werd de
afdeling Testelt opgericht.
De
meeste leden w a r e n aanwezig en
onmiddellijk viel h e t op hoe groot
de geestdrift en de w e r k l u s t zijn.
Na een korte uiteenzetting en verk l a r i n g door de a r r o n d . sekretaris
over s t a t u t e n en. w e r k i n g w e r d
overgegaan tot de verkiezing van
h e l afdelingsbestuur Dit verliep
zeer vlot en werd gevolgd door
een algemene bespreking en het
opmaken van een w e r k p l a n voor
de eerstvolgende w e k e n .

BRABANT
Anderlecht
O p m a a n d a g 25 oktober h a d d e
besluursverkiezing plaats. W e r d e n
verkozen de h e r e n Voet L., Rongé,
Deconynck, Ebraert A. en Ebraert
L.
Verder kan g « ' e k e n d worden
op de m e d e w e r k i n g van de h e r e n
Bogaerts F T . , De Kemjjeneer H. en
Steegmans J .
Het b e s t u u r doet een oproep
om interessante adressen door te
s t u r e n naar de sekretaris-penningmeester Deconinck Daniel, Lenniksebaan 1057, Brussel 7, tol.
22.97.20.
Steunfonds voor de afdeling :
g i r o n u m m e r 35.09.65 van Deconynck.

Dllbeek - Itterbeek
Op vrijdag 22 oktober werd tijdens de algemene ledenvergadering in h e t lokaal «Salannander»,
Ninoofsesteénweg 6, te Dilbeek,
h e t n i e u w afdelingsbestuur verkozen.
Voor zes b e s t u u r s l e d e n k w a m e n
van de acht k a n d i d a t u r e n volgen-

Lier

onder de

DEZE WEEK OP UW SCHERM
11.00 : Protestantse Kerkdienst te
Brugge — 15.00 : Voor boer en
tuinder — 15.30 : De Plintstones
(106e atl.) — 15.55 : Volkskunde :
•Vlegeldorsen — 16.20 tot 17.10 :
Volksconcert door de Phimarmonle
van Antwerpen — 18.20 : Klein,
klem kleutertje — 18.40 : Moeilijkheden op komst, een film voor de
jeugd — 19.30 : TV-nleuws — 20.00:
Ontdek de ster-wedstnjd — 21.00 :
Hoffmanns
Erzahlungen,
fantastische opera In drie bedrijven, van
Jacques Offenbach — 23.15 : TVnieuws.

MAANDAG
14.05 ; Schooltelevisie — 19.00 :
Zandmannetje — 19.05 : Teletaalles : Engels. 4e les : The plant pot
— 19.20 : De Fllntstones. 107e afl. :
Liefdevolle akkoorden — 19.45 :
Zoeklicht — 19.55 : De Weerman
— 20.00 : TV-nieuws — 20.35 : De
grap, naar de gelijknamige novelle
van JOB Vandeloo — 21.00 : Panorama — 21.50 : De eerste eeuwen
van het Christendom — 22.15 : TVnieuws.

DINSDAG
14.09 : Schooltelevisie — 19.00 J
Zandmannetje — 19.05 ; Filmmuseum van de schaterlach. I J s In
overvloed — 19.20 : Tienerklanken
— 19.59 : Weerbericht — 20.00 :
TV-nieuws — 20.25 : Ciao Italia,
gala-avond, vanuit het Radio- en
Televisiesalon 1965 — 21.25 : Kameraden, psychologische film, van
Lennart Ehrenbórg —• 22.00 : Gastprogramma. De socialistische gedachte en actie — 22.30 : TVnieuws.

WOENSDAG
17.00 : Televisum — 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : De wereld Is
klein. Weer In de maak ; Antlcyclonaal paradijs — 19.30 : Voor
geld en recht. 10e afl. : Vreemde
wraak — 19.55 : De Weerman —
20.00 : TV-nleuws — 20 25 : 't Is
maar een woord — 20.55 : Speel-

DONDERDAG

ZATERDAG
17.00 : Schooltelevisie — 18.55 :
Zandmannetje — 19.00 : Religieus
programma. Luceat, Fooms-katholieke uitzending — 19.30 : De neushoorn bedreigd — 19.55 : Hier
spreekt men Nederlands — Weerbericht — 20.00 : TV-nleuws — 20.25:
Interland, een spel tussen België en
Nederland — 21.55 : Echo — 22.25 :
Richard Boone-theater. 4e afl.
De parel — 23.15 : TV-nieuws.

zoekertjes
PUBLICITEIT
ZOEKERTJES
Publiciteit onder deze r u b r i e k
w o r d t opgenomen tegen 10 fr.
per regel m e t een m i n i m u m van
40 fr. De tekst dient voor d i n s d a g
toegestuurd aan de redaktie : Dupuislaan 110 Anderlecht, of aaii
onze publiciteitsdienst : Priesterstraat 39, Berendrecht ( A n t w . ) .
Betaling uilsluiteiKl na toezending
van de f a k t u u r .
Publiciteit o n d e r rubriek aanbevolen huizen w o r d t opgenomen tegen 2.300 fr. per jaar voor vier
regels, iedere week te verschijnen.
Voor aiie verdei« inlichtingen zie
adressen hierboven of tel. : 0373.66.59 e n 02-23.11.98.
Huisgezin drie k i n d e r e n , vraagt
i n w o n e n d meisje, week-end vrij,
eigeji k a m e r m e t radio, overeen
te k o m e n loon. Frickel, Frilinglei
101, Brasschaat.

(Gediplomeerd)
technicus
A3
b o u w k u n d e zoekt werk omgeving
Antwerpen als tekenaar werf opzichter, vertegenwoordiger.
Schrijven bureel blad D ^ .

DE

VOLKSUNIE

W E E K B L I D
U i t s a v e van d e
T.Z.W V O L K S U N I E

^ r

•

ü WK AN 8...

NATIONALE
LOTERIJ

VRIJDAG
19.00 : Zandmannetje — 19.05 :
Teletaalles : Engels. 5e les : The
present — 19.20 : Tienerklanken
— 19.55 : De Weerman — 20.00 :
TV-nieuws — 20.25 ; Studio {rei,
variétéprogramma van de Bayerischer Rundfunk — 21.00 : Ten
huize van Michel Seuphor — 21.50:
TV-nleows — 21.55 tot 22.55 : On
the Bowery, filmreportage van Lionel Rogosm.

Vanaf november w o r d t de atfdelingsadministratie en de propagandadienst
gecentraliseerd
op
ons
sekrelariaat R.
Neyberghl.
188. Voortaan k a n u d a a r elke
eerste e n derde d i n s d a g tussen 20
u u r 30 en 21 u u r 30 de sekretaris bereiken.

SCHORPIOEN

film : lies honneurs de l a guerre.
oorlo.gsfilm van Jean Dewever, met
Pierre Collet, Danielle Godet en
Serge Davi — 22.25 : Wielrennen.
Rechtstreekse reportage van de
start van de Zesdaagse van Brussel
— 22.45 : TV-nieuws.

16.00 : Showdagboek. De geschiedenis van de show : periode 19101920 — 19.00 4 Zandmannetje —
19.00 : Het Vlerwindeneiland. Ie
afl. : Schaduwen in het woud —
19.20 : Te voet door Vlaanderen.
Vandaag : Middelburg - Eeklo Sleidinge - Oostakker — 19.55 :
Hier spreekt m e a Nederlands —
19.59 : Weerbericht — 20.00 ; TVnieuws — 20.25 ; Jeroom en Benzamien. De lotgevallen van een
Brusselse spekslager en een Antwerpse beenhouwer, beiden destijds
gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek,
naar de roman van K. Claes —
21.20 : Première — 21.45 : Penelope — 22.15 : Concert van de
Verenigde Naties. Uitvoering van
« Stemmen voor de vrede » -—
22.45 : TV-nieuws.

Laken

Zoek werk : ernst, m o t o r e n - m e kanieker. Schrijv. VU-sekr.
afd.
Antw.-Stad, Frankrijklei 8, Antw.

BAL
De Vlaamse K r i n g richt o p zat e r d a g 6 november t e 20 UUT 30

GEBOREN

ZONDAG

de n a m e n uit : Van Wijmeersch
E. (voorzitter), Buelens D. (sekretaris en afgevaardigde bij de anr.
r a a d ) , de W i n n e ( p e n n i n g m e e s ter). Van Coppenolle F . (pit>pag a n d a ) , Mevr. Nauwelaerts J. e n
Vandijck J. ( r a a d s l e d e n ) . Niett»genstaande Arch. L. De Coster
zijn k a n d i d a t u u r niet meer stelde,
s t e m d e hij erin toe onze leden
steeds zoals voorheen bij te staan
inzake dienstbetoon.

NATIONALE KADERDAG VOOR GEMEENTEMANDATARISSEN
Het Vlaams-Nationaal Studiecentrum voor Gemeentemandat a r i s s e n r i c h t o p 14 n o v e m b e r 1965 een n a t i o n a l e k a d e r d a g in,
d i e p l a a t s v i n d t t e A n t w e r p e n , T h i e r b r a u h o f , G r o e n p l a a t s 33,
t e 14,30 u u r .
Op d e a g e n d a s t a a n t w e e b e l a n g w e k k e n d e r e f e r a t e n :
— R U I M T E L I J K E O R D E N I N G O P GEiMEENTELIJK VLAK.
— GEMEENTEFINANCIEN.
P e r s o o n l i j k e u i t n o d i g i n g e n zullen v e r z o n d e n w o r d e n a a n alle
b u r g e m e e s t e r s , s c h e p e n e n , g e m e e n t e r a a d s l e d e n en l e d e n d e r
C.O.O. v a n VU of V l a a m s e Ijjsten, e v e n a l s a a n alle V U - p a r l e m e n t a i r e n en p r o v i n c i e r a a d s l e d e n .
I e d e r g e m e e n t e m a n d a t a r i s zou i n zijn eigen b e l a n g a a n w e z i g
m o e t e n zijn o p d e z e b i j e e n k o m s t , w a a r ook g e l e g e n h e i d tot
o n d e r l i n g e k o n l a k t n a m e zal zijn.

REDAKTIE :
Ur F r . Van d e r Eist,
Hoofdredakteur.
T. van O v e r s t r a e t e n ,
Redaktiesekretaris.
S. De Lie, W i m J o r i s s e n .
l i c W L u y t e n , R. Matt h e y s s e n s . W C o b b a u t , Ift.
B a b y i o n . R Siosse, dr L.
W o u t e r s . J Dierickx.
Leden.
Alle b r i e f w i s s e l i n g
voor
redaktie naar :
R o t a t y p , Sylv.
Dupuiu;.,
110 Brua. I. - T e l 23.11.98
Beheer :
Maurice
Lemonnierl.
82
Brussel L T e L : 11.82.16.
Alle itlachten voor niet
o n t v a n g e n van b l a d o p dit
adres.
J a a r a b o n n e m e n t : 220 F .
Halfjaarlijks : 130 F.
D r i e m a a n d e l i j k s : 70 F .
Abonnement buitenland
:
350 F .
S t e u n a b o n n e m e n t : 500 F.
(minimum).
Losse n u m m e r s : 6 F.
Alle s t o r t i n g e n voor b e t
blad
op
postrekening
:
1476.97. V o l k s u n i e
Brus. 1

V e r a n t w . uitg. Mr F . Van
d e r Eist, B e i z e g e m s t r a a t 20
Brussel 12.

DE VOLKSUNIE

BRABANT
Brussel
Het b e s t u u r van h e t arrcmdissem e n t Brusse! doet een beroep op
d e simpatizantcD, welke regelmatig h u n « Vlaamse n belasting a a n
d e partij betalen. Er is weer veel
w e r k voor de boeg; duizenden
adressen m o e t e n , zoals in h e t verleden, klaargemaakt
worden op
kleef zegel 3 voor p i o p a g a w i a . Dal
alles vergt d a t de « Vlaanise » belastingsbetalers zo vlug en zo veel
mogelijk storten op P r k 8C.54.50
van
Volksunie
arrondissem''nt
Brussel — M Lemonnierlaan 32,
Brussel 1.

15
J- Cuppens, Volkslehuis, Kanaal,
Hashclt.
PRO l INCIA 4 L KOMITE
Op vrijdag 28 okt. jl. h a d er
een provinciaal kon>ité-vei-gader i n g plaats i n oafé K Meng »,
Genk. Het Voerprobleem werd da(ielijk besproken m e t enkele desk u n d i g e n terzake. Tevens werd
de nodige aktie ejverlegd.
PROYiNClERA I D
De VU-fraktie in de provincieraad van, L i m b u r g , oikdet de k u n dige leiding \ d n haar woordvoerder Drs. .1. Degraeve, beeft zich op
alle gebied degelijk van baarr laak
gekweten.
Vooral in verband m e t de Voer
en d e Platdietse streek heeft ï i j
schitterend vveik geleverd.
Proficiat.

Maaseik

Leuven
Zaterdag 13 november 1965 fe
20 u u r 4de Volksunie bloemenbalk a n l o n Haaoht, zaal Movxi, Boortmeerbeek. orkest Stan Philips.
LEUVEN
Entoeziast k o n
preses
L'ic
Truyen de s t u d e n t e n in dn nokvoUe zaal Cristal verwelkomen op
dinsdagavond 26 oktober. >iiet alleen h a d d e VNSU-Leuven reuzesprongen gemaakt wat ledenaantal betreft (wij h e b b e n bijna h e l
fantastisch cijfer 1000 b e r e i k t ! ) ,
ook de belangstelling van de a n dere s t u d e n t e n o r g a n i s a t i e s bleek
groot.
De spreker was d h r F r a n s Van
der Eist, die — gezien d e vele
n i e u w e gezichten — een overzicht
gaf van de Vlaamse Beweging,
vroeger en n u , en alle s t u d e n t e n
e r toe aanyette zich rond éf'nzelfd e ideaal te scharen ; h e t federalisme en d e Vlaams-nationale
idee.
Een zeer geanimeerd debat besloot de avond.

Kessel-lo
VERKrEZI^G
AFDELINGSBESTl
UR
Vrijdag 5 november a.s. te 20
u u r vindt voor de atdeling KesselLo de besluursverkiezing plaats in
ons lokaal « Café Drieslinter »,
Diestsesleenv>eg 301, Kessel-Lo
Spreker : de Heer van Malderen.
.
.',••'!
!»" «•
Alle Te'den k u n n e n xie-h 'voor
een bestuurs-funktie voorstellen.
De avond zelf is er n o g mogelijkheid o m h e t l i d m a a t s c h a p te
bekomen.

Schaarbeek
Hel n i e u w e b e s t u u r erfde g a n s
h e t adressenuialeriaal van a De
Vriendschap « Schaarbeekse werkgroep voor Vlaamse Belangen, en
elke week wordt e r gezorgd dat
een deel van deze adressen in aanm e r k i n g k o m t voor een proefnummer.
Gezien h e t een plicht is in h e t
Brusselse elke u i t i n g van Vlaams
leven te steunen doet h e t afdel i n g s b e s t u u r een oproep tot de
Schaarbeekse Vlamingen
om zo
talrijk mogelijk aanwezig t e zijn
op h e t avondfeest ten voordele
van d e gemeentelijke
Vlaamse
scholen, d a t op zaterdag 6 noveinber te 20 u u r gegeven w o r d t i n
de Vlaamse school n r 18 — Helmelse steenweg 268, Schaarbeek
Ook de vrienden u i t dé atdeling
Everc^ hebben h u n steun toege
z^d.

St Agatha-Berchem
Op vrijdag 29 oktober 1965
werd definitief van wal gestoken
m e t de afdeling. Hel b e s t u u r
werd officieel verkozen en beslaat
u i t dl' heren : Deleu, De Vuist.
Van den Eede. Van Acoleyen en
Mevr. Claeys M.
Na de verkiezing vond er nog
een o p b o u w e n d gespiek plaats in
h e t f>e/.ellig lokaal « De Kroon ".
Er « e r d besloten het afdeliugssekrct definitief te vestigen in :
Groot-Bijgaardenstraat
•'!24. tel.
27.07.66.

Ternat
NIET VERGETEN
De jaarlijkse mossel- en frietkei mis vindt plaats op 6, 7 en 8
november 1965 i n h e t lokaal Tyrol, Assesteenweg 4 1 , te Ternat.
Geen enkele Vlaming ontbreke I

UMBÜRG
NIEUW ADRES
Het
(voorlopig) n i e u w
adres
van d e provinciaal vrijgestelde i i :

Op donderdag 21 oktober 11.
vond er te Maaseik een uitgebreide vergadering plaats die h e t
begin betekende van onze winlerakliviteiten. Tal van n i e u w e naensen zegden ons h u n enthoesiaste
steun toe voor verdere werving
en propaganda en hebben ondertussen reeds m e t t e r d a a d de h a n d
aan de ploeg geslagen. Binnenkort
zal Maaseik over een eigen propagandaploeg beschikken en zullen nieuwe afdelingen b i n n e n het
k a n t o n tot stand k o m e n .

OOST-YLAANDEREN
Aaiter
GROOT
VERRROhDERINGSBAL
Op 13-10 heeft te Aalter in de
zaten « Capilole » het eerste groot
verbroederingsbal West- e n OostVlaanderen plaats. E r zijn twee
orkesten, zang door Louis Neefs
en Luc van Hoesselt. Animator is
k. Fredal.Allen daarheen.

Gent
VOS-BVOS h e r d e n k l op donderdag 11 november de gesneuveiden
uil beide Wereldoorlogen
Om 10 u u r in de kerk der EE.
PP.
Dominikanen
(Holstraat) :
Mis voor alle gesneuvelden en de
overleden l e t l f P i J ^ P i A P ^ i » - - , . . . Kanselrede door E.P. De Eaere
o.p. Hel orgel wcwdt bespeeld en
hel koor w o r d t geleid door F . De
Troyer, oud-strijder 14-18.
Na de Mis : optocht door de
stad gevolgd door een vredesfeest
in h e t Vlaams Huis « Roeland »,
waar toespraken
g e h o u d e n worden door Oswald Van Ooleghem
n a m e n s de Oudstrijders 40-45 de
Vlaamse Oud-Soldaien
en Vizard
H e r m a n s , n a m e n s de Oudstrijders
14-18, op h e t t h e m a « Twee m a a l
Wereldoorlog! - \^ a n n e e r Vrede ? ».
Na de plechtigheid : gelegenheid lot gemeenschappelijk middagmaal in h e t VI. Huis.
BESTUURSVERKIEZING
Het niedSve b e s t u u r van de
Volksunie distrikt Geiil verdeelde
de bestuursfunklies onderling als
\olgl :
Voorzitter : Roeland Raes; O.
Voorzitter : Guido De Keyser; Secretaris -• Tan Sleurs; P r o p a g a n d a :
H e r m a n "Van D a m m e ; P e n n i n g meester : Kaïel Rigo, Organisatie : J a n W o u t e r s - Walter Braeckm a n ; Andere opdrachten : Piet
Van der Schueren en Joost de
Smet.
W e r d e n aangeduid als afgevaardigden voor de arr, raad : Hoeland Raes. Guido Dckeyser en Jan
Wouters.
KOLPORTAGEfi
Elke zaterdag : Veldstraal; 14
november
: Gent, Heuvelpoort;
27 november : Gent • SI. Pieters«itation; 5 december : Mariakerke Colegem; 18 december • Bevrijding-.laan en Bnig*e Poort.

Gentbrugge
Zondag 7 november zullen de
Vlaajnse Oudstrijders samen m e t
de andere Vlaamse verenigingen
van de gemeente h u l d e b r e n g e n
aan de grote Vlaming wijlen Dr
De G r u y t e r De plechtigheid zal
plaats hebben op h e t kerkhof van
G e n t b r u g g e . Daar er geen persoonlijke uitnodigingen g e s t u u r d
worden, doen we d a n ook langs
deze weg een w a r m e oproep a a n
allen o m aan deze i n t i e m e h u l d e
deel Ie n e m e n . W e verzamelen
aan de kerk van h e t center om
10 u u r 45.

Gentbrugge • Ledeberg
De statutaire verkiezingen voor
h e t - aifdelingsbestuur
hebben

plaats dinsdag 16 novMnber e.k.
in
café Ghiislofel,
Bolermarkl
302, Ledeberg.
Leden die h u n k a n d i d a l u u r
wensen te stellen voor een bestuursfunelie k u n n e n deze schriftelijk voordragen tot 11 nov. e.k.
aan h e t adres van d e h u i d i g e
voorzitter O. Van Ooleghem, Rode Kruisstraat 7, Genlbrugge.

SCHUIMRUBBERMATRASSEN
met
Gebreveteerde
bcdekking.slagen
RESSORTMATRASSEN
(Brevet : 529738)
met
Gebreveteerde karkassen

Bezoek het n V e e huis »
te St-AMANDS a.d Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans

Volksunie-afdeling St. Gillis Dendi^rmonde nodigt
zijn leden
uit tot een gezellige pensenavond
die zal plaals vinden* o p woensd a g 10 mov. tol 20 o a r i n h e t
Vlaainis Kuiis.
Een
aangenaam
programma
met gelegenheidstoespraak, voorflrachl en tombola slaat op de
dagorde. Deelname in de onkosten : 30 fr.

^ERD^EP^^G
De reeks studieavonden, die
voor h e t winterseizoen geplai>d
wordt, werd op een schitterende
wijze ingezet op 22 oktober door
Toon van Overstraeten. Voor een
t w i n t i g t a l kaderleden en militanten behandelde hij h e t probleem
« Orgpnisalie en Propaganda ».
Vertrekkend van de lessen van
vorige aktles en verkiezing-ikampaa:nes kon, heel w a t geleerd worde .i voor de toekomst.

Huizen
HERBERGEN

St Gilks-ltendermonde

Weiteren

Aanbevolen

Geniet van de lekkere
koffie < De Olifant »
in het Vlaams Huis
« PETÊR BENOIT »
Franrijklei 8. Antwerpen
Op doorreis te Aalst bezoek het Vlaams Huis

«DE VRIENDSCHAP.)

.STAK'
( B r e v e t : 512767)
T E Z E L E (O.-VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel. (»52) 44641 en 44642.
I n d i e n U geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k kent, s t u u r
o n s een k a a r t j e en w e
de d i c h t s t bijgelegen verzenden U het adres van
k o p e r S t a r Zele.

DODE!sHERDE\KlNG
Op 11 november h e r d e n k e n wij
onze doden van alle oorlogen en
alle kamp*^n.
Deze h e r d e n k i n g hééft plaats Ie
17 u u r in h e l Vlaams Huis en
w o r d l ingericht door d e Vlaamse
V r i e n d e n k r i n g « De Reuzen »,
VOS en h e t Flandrla ziekenfonds.
BE STUURS VERKIEZING
Kandidaten gelieven h u n naam
en adres mee te delen aan Roger
de Greef,'Searskampstraal 43, Weiteren.

Kerkstraat 9
(bij de Grote Markt)
Bar - Bowling - Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel 63.811

VLAAMS HUIS
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749

DIKSMUIDE
Uitbater Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
ELEC. APPAR.
Vermindering vr lezers VU
Huish. App. - Radio-T. V bandopnemers...
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr 23. Ant.
BOUWEN - WONEN
De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S D e u m e Z;
Van Havrelei 7« T 35.63.17
Agent : De Coene, Kortrijk

Zele
Op zaleidag 13 november 1965
te 21 u u r in de zaal « Hel Anker », Markt, Zele, groot familiebal. Orkest P. Plvlips. Eregast
volksvert. d r s . M. Coppielers. I n kom 25 fr. (30 fr voorbehouden
plaatsen, telefoneren 052-44313).
Stadskledij.

Plastic Tloer en trapbedekkingen. Deliflex - Tapiflex
enz.
Inlichtingen :
Claessens-Cornells Schatstr. IS, Deume. X 36.13.12

WEST-YLAANDEREN

Voor uw modern

Diksmuide
11 hOV EMBER
Op n
november om 15 u u r
spreekt Dr. Leo W o u t e r s in he*
Vlaams h u i s te Diksmuide over
Vlaams Nationale politiek in h e t
Belgisch staalsbestel.
KOLPORTAGE
Zondag 7 november koltportage
te Keiem, Beerst en Vladslo.
Verzamelen o m 9 u u r 15 aan de
k e r k t e K^iem.
DIENSTBETOON
Volksvertegenwoordiger E. Lootens h o u d t
zitdag
op zaterdag
6-11:
Nieuwpoort : Gasthof « De Beiaard » te 9 u u r ;
Veurne : Hotel « Het Belfort »
Ie 10 u u r ;
De P a n n e : Restaurant «Opex»
te 11 u u r ;
Diksmuide : « Vlaams H u i s »,
IJzerlaan te 14 u u r ;
Handzame : Café « Casino »,
Stationstraat 15 u u r .

Gistel
E i n d e september werd overgegaan lot de aanstelling van h e t
nieuw b e s t u u r .
Onze d a n k gaat vooral naar de
u i t t r e d e n d e n , de werkers van h e t
eerste u u r : M. Zwaenepoel, G
Sijs, M. Decorabel.
Hel n i e u w
b e s t u u r (alsmede
d h r . Zwaenepoel, gemeenteraadslid) staat steeds ten dienste van
iedereen.
Voorzitter : d h r . Hector Neels,
Nieuwpoortstwg. 128;secrelaris :
d h r . O r l m a n n Paul, Zonnelaan 8;
propagandaleider
: d h r . . Sijs,
Snaaskerkestr.
42;
mandataris
voor provincie en gemeente : d h r .
Zwaenepoel, P . Borlierlaan 27.
.4rOA'DFi?BST,
Het avondfeest d e r afdeling vindt
plaats op zaterdag 20 november in
de n i e u w e zaal « Het P a a n h u y s »,
Heyvaertlaan (tegen s t a t i o n ) .
Houdt deze avond vrij i
Toegangskaarten a a n 30 fr. op
h e t secretariaat, Zonnelaan 8, ofwel bij d h r . Zwaenepoel Maurits,
P. Borlierlaan, 2 7 , Gistel.

interieur

EURODOMI
A N T w e f t P Ê N :5
n
Alle kwaliteitsspéelgrfufö •.
Spellen voor groot en l<lGin.-

FALLER - VOLLMER
BARBIE - POPPEN
LEGO - MATADOR
ENZ, ENZ.
Steeds open tot 21 uur.

Kruldtulnlaan 6. Brussel
met Geschenken-kelder
BOEKEN

TtJDSCHR.

I f Voor ai uw Vlaumse !«^ktaur
I (
SEN A9RFS :
! ; Boek" er- dagblad handel

Paul BEQUET
Nassau'^traat 8. .Antwerpen
VOOR
KENNISMAKING,
HUWELIJK
Schrljl vandaag noj; om
kosteloze brochure, fotolijsten en ledenlijsten
In dagbladformaat, met
verschillende duizenden
kennlszoekenden
v »n
belde geslachten, naar :

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus 14» Gent;
of naar
Postbus. 11. Dclnze:
of naar :
Postbus, 381, Antwerpen;
of naar :
Postbus 231 Brussel l .
Het l a n g s t
bestaande,
grootste, betrouwTOlle ernstige, moderste VlaamaEersterangs - Huwelijk3werk ! Verloving, huwelijk
voor ledereen l Alle^ K«helm f Medewerking van
priester. Dagelijks 4 tot 6
verlovingen.

HOTEL-

RESTAURANT

BLANKENBERGE

« Rubenshof »
Weststr. 79. T. : (050)41571
Lokaal Volksunie
Kamers-pension
« Vlaams Huis » Knokke
Kamers - vol pension gezellige sfeer
Vermindering v groepen
Elisabeth! 105. Tel 63270
Vlaams Buis Breugbel
de Smet de Naeyerlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon
(050)41637
Vol. Pension - 30 kamers
MIDDELKERKE
« V l a a m s huis W e r e Di »
de Smet de Naeyerlaan 19
Gezellige Vlaamse sfeer
UURWERK
Zwitserse uurwerken
bij meester aurwerkmaker

SLAETS
Dewinterstr. 11, Oudergem
T. 72.45.43. Terminus tr. 35
10 % kortinsr •. leden VU.

OE VOLKSUN»
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E?ns te meer is de aandacht
gevestigd op Brussel : de moties aangenomen in sommige
gemeenteraden van de Brusselse agglomeratie zijn de zoveelste uiting van rabiate
vlaamsvijandigheid. De toestand in de Brusselse agglomeratie is doorslecht en er
wordt geen de minste poging
gedaan om de taalwetgeving
na te leven. In gans de Brusselse agglomeratie is de taalwetgeving een dode letter
waaraan niemand zich stoort.
Ten overstaan van een toestand die doorslecht is en nog
steeds verergert is het volslaonbegrijpelijk hoe een aantal mensen er toe komen een
kunstmatig
optimisme
te
propageren en de Vlamingen
In slaap te wiegen met ijdele beloften of wensdromen.
Dit verschijnsel is evenwel
niets nieuw in de reeds lange
geschiedenis van de Vlaamse
Beweging. Reeds voor de
eerste wereldoorlog werden de
Vlamingen gealarmeerd, o.m.
door de jonge Vermeylen, die
zeer klaar en zeer scherp het
beslissend belang van de
strijd rond Brussel in het
licht stelde. Hij bezwoer reeds
in 1914 de Vlamingen in zake
Brussel niet toe te geven en
zich tot het uiterste te verzetten tegen de verdere verfransing.
Vergeten we daarbij
niet
dat de Franssprekenden toen
nog op verre na niet de
machtsposities veroverd hadden die ze nu innemen. In
1910 waren de meeste gemeenten van de agglomeratie
nog overwegend Vlaams (in
Evere waren er 14,92 t.li.
Franssprekenden; in Ganshoren 17,51 t.h.; in Jette 21,68
t.h.; in Oudergem 22,73 t.h.;
zelfs . in Ukkel waren er
slechts 37,08 t.h. Franssprekenden en in Brussel Stad
was er nog een evenwicht :
50,55 t.h. Franssprekenden).
Wanneer wij de ontwikkeling van de toestand gedurende de jongste vijftig jaar nagaan kan men niet anders
dan vaststellen dat deze katastrofaal geweest is voor de
Vlaamse posities in gans de
agglomeratie en zelfs daarbuiten. Het heftig verzet van
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Vlaamse zijde tegen de uitbreiding van de zgn. Brusselse olievlek voor de jongste
oorlog heeft even weinig resultaat gehad als de Vlaamse
marsjen na de oorlog.
Gedurende gans deze katastrofale ontwikkeling werden
niettemin door flaminganten
steeds opnieuw optimistische
verklaringen afgelegd, die
voor gevolg moesten hebben
de Vlamingen gerust te stellen, hun argwaan te sussen
en hun strijdbaarheid te verzwakken.
Er is geen verschil in de
houding aangenomen destijds door een Frans Van Cauwelaert of nu door een De
Saeger of een Verroken.
In 1932 verklaarde Frans
Van Cauwelaert op het 13e
kongres van de Katolieke
Vlaamse Landsbond : «De
vervlaamsing van Brussel, of
laat mij liever zeggen de hervervlaamsing van de hoofdstad en haar omgeving, zal
minder strijd kosten en min-

ven nog steeds vergroot ten
nadele van het overige gedeelte van het land. De
monsterachtige uitgroei van
de Brusselse
agglomeratie
wordt van staatswege zonder
beperking gesteund. Het is
volgens mij een feit dat gedurende de jongste tien j a a r
bv. door de Staat meer geld
uitgegeven werd voor openbare werken in de Brusselse
agglomeratie dan in gans
Vlaanderen !
De verfransing van Brussel
gaat
hand
in
hand
met de stelselmatige uitbouw
van de machtspositie van
Brussel in België.
In de gegeven omstandigheden is er geen enkel redelijk vooruitzicht deze ontwikkeling tegen te houden of
zelfs te remmen. Ten overstaan van de bestaande toestand, is het grof zelfbedrog
of misdadige misleiding te
geloven dat men door t a a l wetten iets gaat .veranderen
aan deze toestanden. Destijds

HUSSELEN DE VLAMINGEN
der leed medebrengen dan de
vervlaamsing,
de
hervervlaamsing heeft gekost van
de overige gedeelten van
Vlaanderen ».
Meer dan dertig jaar later,
met de feiten onder ogen,
zonder nog te durven spreken
van vervlaamsing of hervervlaamsing, wordt eenzelfde
op niets berustend en door de
feiten tegengesproken optimisme verkondigd door de opvolgers van Van Cauwelaert
die Hertoginnedal nog durven voorstellen a l s
een
Vlaamse overwinning...
De Vlamingen moeten de
moed opbrengen om de nuchtere waarheid onder ogen te
zien en de misleiders te ontmaskeren. Terwijl voortdurend gesproken wordt over
« decentralisatie » wordt in
werkelijkheid een centraliserende politiek gevoerd en in
de hand gewerkt en de
machtspositie en het belang
van Brussel in alle sektoren
van het maatschappelijk le-

werd het federalisme bestreden hoofdzakelijk aan de
hand van twee argumenten :
in een federale staat zouden
de Vlamingen hun meerderheidspositie in België prijs
geven en in een federale staat
zou Brussel voor Vlaanderen
verloren zijn. Wat blijft er
nog over van deze twee argumenten op dit ogenblik ?
Meer dan ooit is het mijn
overtuiging dat alleen door
federalisme nog iets te redden valt en dat alleen door
federalisme de voortschrijdende verfransing van het
arrondissement Brussel kan
tegengehouden worden. Alleen een Vlaamse deelstaat,
met publiekrechtelijke macht
en gezag, kan ook te Brussel
de Vlaamse posities verdedigen en uitbouwen.
Hertoginnedal is een afschuwelijke nederlaag geweest omdat de Vlamingen in
de ogen van de Inwoners der
Brusselse agglomeratie h u n
politiek prestige als meerder-
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heid in het land verloren
hebben. De inwoners van de
Hoofdstad kijken met een
meerderwaardigheidsgevoel
van uit de hoogte neer op h e t
overige land en misprijzen
vooral de Vlamingen. Zij zijn
zich bewust van het feit d a t
zij iedere regering, iedere unitaire partij onder druk kunnen zetten, dat hun invloed
bepalend is. De houding van
Brussel tegenover Vlaanderen zal slechts veranderen de
dag dat Vlaanderen respekt
afdwingt, de dag dat de
Vlaamse
meerderheid
de
moed heeft als meerderheid
op te treden en zijn wil te laten gelden.
Ten overstaan van het probleem Brussel, dat van beslissende betekenis is zoals Vermeylen reeds in 1914 onderstreepte. Is er van de unitaire partijen niets te verwachten • voor deze partijen is dit
probleem een splijtzwam omdat zij zich ook richten tot
de Franstalige inwoners van
de Brusselse agglomeratie en
met de gevoelens van deze
bevolkingsgroep
rekening
moeten houden.
Dit is een
van de redenen waarom de
Vlaamsgezinden uiL de unitaire partijen, van Van Cauwelaert tot De Saeger, steeds
gepoogd hebben door hun optimistische verklaringen
de
strijdbaarheid van de Vlamingen af te zwakken. Ieder
optimisme ten overstaan van
de ontwikkeling niet alleen in
de Brusselse agglomeratie,
m a a r in gans het arrondissement Brussel en zelfs daarbuiten (Leuven - Tervuren)
is van Vlaams standpunt misdadig te noemen.
De Vlaamsbewuste minderheid in Brussel, die de grootste waardering verdient, kan
het alleen niet halen. Gans
Vlaanderen moet zijn gewicht
in de weegschaal gooien. Doch
de strijd moet doelbewust gericht zijn, niet op nevenverschijnselen
maar op het
hoofddoel : een verschuiving
der machtsverhoudingen in
deze Staat, die slechts mogelijk is door een struktuurverandering van de Staat.
mr. F. Van der Eist.
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DE MOOISTE VILLA'S IN GENT

GENK

ANTWERPEN...

. . „ . . . . . . , ALGEMEEN B O U W B E D R I J F K U N N E N N.V.
Maar ons aanbod in burgershuizen, halve villa's en appartementen
te

GENT

•

« PATRICIA RESIDENTIE » - Destelbergen
12 ruime luchtige appartementen —
3 slaapkamers
AAN SLECHTS 599.000 F.

•

Zeer mooie villapercelen te MariakerkeDrongen.

te G E N K

te

•

RESIDENTIE « MIDDENSTAD »
6 ruime appartementen met 3 slaapkamers AAN SLECHTS 900.000 F.

•

•

VERKAVELING « SCHEMMERSBERG »
72 percelen in prachtig heuvelachtig heidelandschap VANAF 95.700 F.
VRAAG
ONMIDDELLIJK
INLICHTINGEN :

overtreft alle verwachtingen.

•

ANTWERPEN
« PRESIDENT KENNEDY RESIDENTIE >
9 zeer luxueuse appartementen — 1 slaapkamer AAN SLECHTS 602.000 F.
VERKAVELINGEN « PAASBLOEMHOF » en « PRONKENBORG >
•te Kontich, met tientallen percelen voor meesterwoning, burgershuis
1/2 villa of villa VANAF 105.000 F.

ANTWERPEN

GENT

GENK

MEIR, 18
TEL. : 03/32.92.18

ONDERBERGEN, 43
TEL. : 09/25.19.23

MOLENSTRAAT, 39
TEL. : 011/54442

